


  :مالحظة مهمة
هذا الكتاب لفَّقه بالسرقة والقص واللصق من هنا وهناك 
املدعو أبو نور بن حسن حممد الكردي، وهو صباح حسن 

  .أبو أمحد املقيم يف املدينة املنورة: حممد، وحاليا
  وقد فضحه اهللا وأخزاه وتكلم فيه املشايخ

واليوم حياول إخفاء هذا الكتاب الفضيحة الذي جترأ على 
  له وتعامله وغبائهإصداره رغم جه

  وقدم له إثنان من املشايخ
  .أما الشيخ عبيد اجلابري فهو نادم على تقدميه أشد الندامة

  .د حذَّر منه هو وغريه من املشايخ كما تراه أدناهوق
  
 



  ديْرالكشف املُ
  للدعي الكذاب أيب النور الكردي

  منه موحتذيره مشاخيه له جرحيف بيان 
  وإظهار الوثائق يف تلقيه األموال من اجلمعيات احلزبية

  ومتاجرته بالدعوة السلفية
  وبأيتام العراق اجلريح

  
  أبو نور: وهو أبو النور ـ أو

  صباح حسن حممد الكردي
  أبو نور بن حسن بن حممد الكردي :أو

  حسن حممد صباح الكردي: أو
  السويد -مدينة ماملو ق، وكان مقيًما يف من أكراد العرا

  .دار احلديث، مث طرد منها بعد هذه الفضائح وأسس فيها
  .ويقيم يف املدينة املنورة

  
  .والعراقوهو أحد رؤوس الفتنة والشر والفرقة يف السويد 



  أقوال املشايخ يف التحذير من أبو نور الكردي
  )أبو النور بن حسن بن حممد الكردي(

  )صباح حسن حممد الكردي(وهو 
  )حممد حسن صباح الكردي: (أو

  .مؤسس دار احلديث يف ماملو السويد
هذه األقوال سجلها األخ مصطفى جربيل مياين 

  ـ أحد الدعاة يف استوكهومل عاصمة السويد
  .دة عندهوالتسجيالت الصوتية موجو

وهذه خالصتها كتبها أبو موسى األلباين باللغة 
وأحد ر الكردي، السويدية، وهو تلميذ أبو نو
  .السويد –الدعاة يف دار احلديث مباملو 

  
العالمة الشيخ ربيع بن هادي املدخلي  - ١

 :حفظه اهللا
 تصرفات أبو نور حول األموال اليت: (قال

  .أخذها من اجلمعيات غشٌّ وخيانة
  .انصحوه وإال مل يقبل فاتركوه
للدراسة، وليس من أنا أعطيته تزكية حىت يقدم 

  .أجل أن يدرِّس
نهم أن لقد اتصلت بناس يف الرياض وطلبت م

  .إىل أيب نور ال يعطوا أمواالً
  . حهصإذا جاءين سأن

  .)ا حرج يف عدم التعاون معه
  
  
  
  
 

 From: Abu Musa al-Albani 
[mailto:almostari@hotmail.com]  
Sent: Monday, November 01, 2004 9:20 PM 
Subject: Vad har Mashayikh sagt 
 
Bismillahir-Rahmanir-Rahim 
  
Assalamu alaykum. 
  
Nedan kommer Mashayikhs uttalanden 
kring Abu Nur vilka jag har skrivit ned 
fran Mustafa Djibril. 
  
1 - Shaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali 
(hafidhahullah): 
  
@ Han sade om vart handlande da vi inte 
ville ta stallning forran ulama har talat: 
  
"Det ar prisvart att de vantar pa ulama, 
men om de fragar mig, kommer jag att 
saga att de foljer Qur'an och Sunnah." 
  
@ Abu Nurs handling med pengar ar 
Ghish (fusk) och Khiyanah (bedrageri). 
  
@ Ingen dom mot Abu Nur kommer att 
komma fran mig. 
  
@ Ge Abu Nur rad. Antingen accepterar 
han eller sa lamnas han. 
  
@ Jag har gett honom Tazkiyah for att 
studera, inte for att undervisa. 
  
@Jag har ringt till folk i Riyadh for att de 
inte skall ge pengar till Abu Nur. 
  
@ Jag kommer ge honom rad om han 
kommer til mig. 
  
@ Inget klander i att inte sammarbeta 
med honom. 
  
  
2 - Shaykh 'Ubayd bin 'Abdillah al-
Djabiri (hafidhahullah) 
  
@ Glom honom. 
  



فضيلة الشيخ العالمة عبيد بن عبد اهللا  - ٢
 :اجلابري حفظه اهللا

  ! نسوها: (يف أيب نور قال
  . هو ما عنده علم ومشاخيه غري معروفني

م مع اإلخوة عن هذا، خاصة من له عالقة تكلَّ
. الذين صاروا خمدوعني بهباملوضوع، واإلخوة 

  !).اتركوه
 
فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر  - ٣

 :فقيهي حفظه اهللا
  . عوا لهال تسم: (قال يف أيب النور الكردي

  ).ال إصالح معه
  
 
املدخلي  هاديعالمة الشيخ حممد بن ال - ٤

 :حفظه اهللا
 أمور ال ميكن أن يوثق به يف: (قال يف أيب النور

  . أمور الدنياالدين وال يف 
  اتركوا هذا الرجل، 

 ). يصلح أن يكون رأًسا يف الدعوةال
  

ويشهد أبو موسى األلباين على مساع هذه 
الصة من مصطفى جربيل، وأنه قرأها عليه، اخل

  .ونشرها بعد موافقته
  والسالم عليكم

@ Han har ingen kunskap och hans 
Mashayikh ar okanda. 
  
@ Ga vidare. 
  
@ Tala med broderna om detta och den 
som har med honom att gora inklusive 
dem som har lurats av honom. 
  
@ Lamna honom. 
  
@ Han sa att han inte tanker i 
fortsattningen skriva nagra forord til 
nagon forran han vet men personen ar. 
  
@ Tala inte till alla om detta. 
  
3 - Shaykh Ali bin Nasir al-Faqihi 
(hafidhahullah) 
  
@ Lyssna inte pa honom. 
  
@ Ingen fred (Islah) med honom. 
  
4 - Shaykh Muhammad bin Hadi al-
Madkhali (hafidhahullah) 
  
@ Kan inte lite pa honom i religiosa eller 
varldsliga fragor. 
  
@ Lamna den har personen och han skall 
inte vara den hogste for DuH. 
  
Detta ar vad Ulama har sagt om Abu Nur 
enligt Mustafa Djibril och Abu Harun var 
narvarande. Likasa laste jag upp dessa 
punkter for dem bada och de bekraftade 
det jag hade skrivit ned - och Allah vet 
battre. 
  
Wassalamu alaykum 
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  عبد هللا الجابريتقديم فضيلة الشيخ عبيد بن
 

 
 

إن الحمد  نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با من رشور أنفسنا 
ًوسيئات أع'لنا،   وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن محمدا 

ن إال وأنتم  يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال �وت{عبده ورسوله 
 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق {، }مسلمون

ًمنها زوجها وبث منه> رجاالً كث8اً ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام  يا أيها الذين أمنوا اتقوا هللا وقولوا قوالً سديداً } { ًإن هللا كان عليكم رقيبا
ر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزاً يصلح لكم أع>لكم ويغف

 :أما بعد، }عظي>
فإن أحسن الحديث كالم هللا وخ6 الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسلم، 
ورش األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، 

 :ثم أما بعد
ملحجة، ملن أراد هللا أن فإنه قد وضح أمر السنة وبانت الحجة واستبانت ا

يهديه سبيل السلف الصالحM، ويرشح صدره لسبيل املوحدين، وأهل السنة 
املستقيمM التي ترك رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، األمة عليها ليلها كنهارها ال 
ًيزيغ عنها بعده صىل هللا عليه وسلم إال هالك، ويبغيها عوجا واتباعا ملسلك  ً

فM املبتغM بغ6 كتاب هللا وسنة رسوله صىل هللا عليه وسلم الزائغM املنحر
ًمنهجا يدعون الناس إليه، ظانM أنهم عىل الرشد والهدى وهو يعمهون يف 
الضاللة والردى، ولكن ال تزال طائفة من هذه األمة عىل الحق منصورة ال 
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ثناء الحسن يرضهم من خالفهم حتى يأb أمر هللا وال يزال و الحمد واملنة وال
عىل سابغ آالئه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 

Mوانتحال املبطل Mوتأويل الجاهل Mالغالي. 
تحذير األنام من أخطاء أحمد ( ولقد اطلعت عىل البحث القيم املوسوم 

ًالذي أعده أخونا يف هللا أبو نور بن حسن الكردي، فألفيته بحثا جيدا يف ) سالم ً 
ًمادته قويا يف مغزاه عميقا يف محتواه، وقد أبان كاتبه شكر هللا له بالدليل  ً

ـ انحراف عدنان بن أحمد عرعور، يف :القاطع والحجة الن6ة ثالثة أمور، أحدها
دعوته عن منهج السلف أهل السنة والج'عة إىل منهج الخلف أهل البدع 

Mواإلخواني Mالقطبي Mوالضالل من الرسوري. 
ـ وقوع أحمد سالم الشامي املقيم بهولندا يف رشاك عدنان وأنه عىل :نيهاثا

خطه سالك سبيله، فكال الرجلM يغرتف من بحر سيد قطب الفاسد، الكدر 
املشحون باالنحراف متنكب ملنهج السلف الصالح منهج الفرقة الناجية الطائفة 

الحذر منه املنصورة أهل السنة والج'عة، فكال الرجلM ضال مضل يجب 
 .واالبتعاد عنه

ـ منارصة السنة والذب عنها والدعوة إليها ومجانبة البدعة ومن ذلك :ثالثها
قاعدة املوازنة، تلك القاعدة التي الهدف منها غمر السيئات بالحسنات من 
خالل الجمع يف الرد عىل املبتدعة بM حسناتهم وسيئاتهم، وهذه بدعة العرص 

 .عرص الشيخ األلبا~ رحمه هللاك' قال العالمة محدث ال
وأقول لقد صدق وهللا فإن البص6 �نهج السلف الصالح الراسخ يف العلم 
املنصف ال يخفى عليه بطالن تلك القاعدة بنصوص السنة الصحيحة وما دونه 

 .األ�ة يف كتب الجرح والتعديل
صة أوجه نصيحة إىل املسلمM عامة والشباب وطالب العلم خا: ويف الختام
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إىل التمسك بالسنة والس6 يف الدعوة إىل هللا عىل منهج السلف الصالح وهم كل 
من مىض بعد رسول هللا صىل هللا عليه وسلم عىل األثر من الصحابة وأ�ة 
التابعM ومن بعدهم مثل األ�ة األربعة واألوزاعي والح'دين والليث ابن سعد 

ة بن الحجاج وأصحاب الكتب والسفيانM وأ� عبيد القاسم بن سالم وشعب
الستة وإمام األ�ة يف عرصه أ� بكر محمد بن اسحاق بن خز�ة ومن كان عىل 
نهجهم وأن ال يغرتوا بزخرفة الكتب الفكرية، املعارصة املضللة ويف مقدمة ذلك 
كتب سيد قطب ومحمد قطب ومحمد الغزايل السقا، والقرضاوي وأمثالهم فإنها 

 .ك السلف الصالح وقلة الفقه يف الدينمبنية عىل الجهل �سل
وأسأل هللا الكريم رب العرش العظيم لنا وألخينا أ� نور ولكم أيها املسلمون 
ًعامة والدعاة إىل هللا خاصة الثبات عىل السنة والبص6ة فيها وأن يرنا الحق حقا 

 علينا ًويرزقنا أتباعه وأن يرنا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه وال يجعله ملتبسا
 .فنضل عن سبيل الرشاد

 .وصىل هللا وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه الطيبM الطاهرين
 وكتبه

 عبيد بن عبد هللا بن سلي'ن الجابري
 ًاملدرس بالجامعة اإلسالمية سابقا

 يف املدينة وذلك يف صباح يوم السبت السادس عرش من شهر شوال           
 ألف من الهجرة النبوية املباركةعام  عرشين وأربع'ئة و
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 املقدمــــــــــة
 

 
 

الحمد  رب العاملM، والصالة والسالم عىل رسوله األمM، وعىل آله وصحبه، 
 .ومن اتبع هداه إىل يوم الدين

 -:أما بعد
ولقد *  ال يفتنونأحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا أمنا وهو* أT{ :قال تعاىل

 Yفتنا الذين من قبلهم  فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذب{ 
 .1،2،3العنكبوت، آية 

لقد وقعت الف� يف األمة ك' أخرب عنها النبي صىل هللا عليه وسلم حين' 
بادروا باألع>ل الصالحة، فستكون ف[ كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل (: قال

، )ً كافراً، و`يس مؤمنا ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنياًمؤمناو `يس
 .رواه مسلم والرتمذي واللفظ له

حلت املصائب باألمة، وادلهمت بها الخطوب، وأحاطت بها الف� كقطع 
الليل املظلم الحالك السواد، الشديد الظلمة، ف� يف كل يشء يف الدين والدنيا، 

 .ة إىل هللايف العقيدة والرشيعة والدعو
وإن من أشد الف� عىل املسلمM يف هذا العرص، والذي بسببها ضاع كث6 من 
َّالشباب، ظهور فئة تدعي أنها عىل منهج السلف، ولكنها ـ مع األسف ـ ال تعمل 
ًإال ضد هذا املنهج وأهله، وقد وضعت عىل عاتقها عبئا ثقيالً وهو الدفاع عن 

تهم وقواعدهم البدعية، � يعرفها السلف، م' أهل البدع والضالل وذلك بتأصيال
تسبب يف إخفاء الحق بقصد التوازن يف نقد الج'عات واملقاالت وهي معاويل 
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تهدم اإلسالم لتوق6ها ألهل البدع وإطرائهم بألقاب ليسوا لها أهال كاإلمام 
ة واملجدد والشهيد والداعية، وغ6 ذلك كث6 م' تسبب يف ترويج مؤلفاتهم الضال

وانتشار مقاالتهم املخالفة للكتاب والسنة وهدي السلف امليضء، فهذا اإلطراء 
Mًيف غ6 محله، ويعد غشا وخيانة للمسلم ّ. 

ّوما هذا إال نوع جديد من اإلرجاء الغايل الخفي، حيث إنهم ينظرون إىل 
البدعة واملبتدعM نظرة، ساذجة، فهم يجالسونهم ويؤاكلونهم، ويحارضون 

ًهون املنهج السلفي عليهم،  ـ الذي يدعونه كذبا وزورا ـ  أصبح معهم، ول ً َّ
املبتدعة إخوًة أجالء، ينافحون عنهم، ويعادون ويخاصمون من أجلهم، ويف 
املقابل يطعنون يف العل'ء، وأهل الحق، الذابM عن املنهج الحق، ويرمونهم 

 أخالقهم بأبشع التهم، منها التشدد وعدم التثبت، ناهيك عن طعونهم يف
 .وسلوكهم

وبإزاء هؤالء املكفرين بالباطل أقوام : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا
ّال يعرفون اعتقاد أهل السنة والج'عة ك' يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون 
َّبعضه، وما عرفوه منه قد ال يبينونه للناس بل يكتمونه وال ينهون عن البدع  ّ ّوال يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون ة َّاملخالفة للكتاب والسن ّّ
ّالكالم يف السنة وأصول الدين ذما مطلقا ال يفرقون فيه بY ما دل عليه الكتاب  ً ً ّ َّ
ّوالسنة واإلج>ع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع عىل  ّ

  يسوغ فيها النزاعّمذاهبهم املختلفة ك> يقر العل>ء يف مواضع االجتهاد التي
وبعض املتفقة واملتصوفة وهذه الطريقة قد تغلب عىل كث8 من املرجئة 

 Mواملتفلسفة، ك' تغلب األوىل عىل كث6 من أهل األهواء والكالم وكال هات
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 ). )1(َّالطريقتM منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة
ًفهم قد شنوا حربا رضوسا ع ىل أهل الحق، باسم الحق والعدل واإلنصاف، ً

متسرتين يف ذلك وراء منهج املوازنات الجديد املخرتع، وقدموا خدمة جليلة 
 .ألهل البدع، وهم منهم

ما الحق إال واحد، : ( ولكن الحق عند هللا واحد، قال اإلمام مالك ـ رحمه هللا ـ
ًقوالن مختلفان يكونان صوابا جميعا؟ ، جامع )صواب إال واحدوما الحق وال! ً

 ).2/907(بيان العلم وفضله،
الشايجي، ومن حذا حذوه'، إال وخرج علينا عدنان عرعور بتأصيالته وقواعده َّف' كدنا ننتهي من فتنة عبد الرحمن عبد الخالق، وتلميذه البار عبد الرزاق 

 .البدعية املداهنة ألهل البدع والضالل
ً الذي ال يقبل فيه جرحا  ـ أي يف عدنان ـ، هو الذي قوى )2( وأحمد سالم

شوكته، ورفع شأنه، بM الشباب يف أوربا حيث ما من مؤ ر يقوم به أحمد إال 
ويحرضه زميل دربه عدنان، فلم يكن لهذا األخ6 ـ وما زال ـ أي نشاط يف أوربا 

 .لإال عند املراكز الرسورية والقطبية، فسبحان مقلب األحوا
إن هذا الشيخ ـ : قلت ألحمد بن حنبل ـ رحمه هللا ـ: قال عيل بن أ� خالد

: شيخ حرض معنا ـ هو جاري، وقد نهيته عن رجل، ويحب أن يسمع قولك فيه
ًحارث القص6 ـ يعني حارثا املحاسبي ـ وكنت رأيتني معه منذ سنM كث6ة، 

ّمر لونه، وانتفخت أو ال تجالسه، ف' تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد اح: فقلت يل
                               

 ).12/467( جمموع الفتاوى ) 1(

 .تهومن على شاكل) 2(
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ذاك؟ فعل هللا به :((داجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض، ويقول
ّوفعل، ليس يعرف ذاك إال من خربه وعرفه، أويه، أويه، ذاك ال يعرفه إال من قد  ّ َ خربه وعرفه، ذاك جالسه املغازيل ويعقوب وفالن، فأخرجهم إىل رأي جهم، َ

يا أبا عبد هللا، يروي الحديث، ساكن خاشع، من : الشيخهلكوا بسببه، فقال له 
ِال يغرك خشوعه ولينه، : قصته ومن قصته؟ فغضب أبو عبد هللا، وجعل يقول ّ ال تغرت بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء ذاك ال يعرفه إال من خربه، ال : ويقول

م ّتكلمه، وال كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول هللا صىل هللا عليه وسل
َال، وال كراوة وال نعمى عM، وجعل يقول! ًوكان مبتدعا تجلس إليه؟ ذاك : ُ

 .3))وذاك
ًلهذا وألسباب أخرى، رأيت أن أحرر هذه الكل'ت، وهي جهد املقل، نصحا   .ًلألمة وح'ية للملة، ل¨ أبM بعضا من مخالفات أحمد سالم املنهجيةّ

 به منذ زمن قريب، بأنه صاحب دعوة وصاحب نشاط وقد كنت سمعت
، …سلفي وله جهود يف هولندا، وأنه من تالمذة الشيخ األلبا~ ـ رحمه هللا ـ وأنه

، وما إىل ذلك من األراجيف التي هي من س'ت الحزبيM ل¨ يرفعوا .…وأنه
 .زع'ءهم إىل أعىل الدرجات

جله، رأيت أن الرجل ولكني عندما وقفت عىل بعض ما سطره وبعض ما س
ليس عىل املنهج السلفي، بل هو يف واد واملنهج يف واد أخر، ثم شاء هللا أن ألتقي 
به يف أحد مؤ راته السنوية، التي يعقدها يف هولندا، وجرت بيني وبينه 
مناقشة، حول وجود كتب ألهل البدع من حزبيM وغ6هم للبيع يف هذا املؤ ر، 

                               
  ).1/234: (طبقات احلنابلة) 3(
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ر سيايس وحر»، عىل منهج اإلخوان املسلمM، وإن زعم تبM يل أن الرجل ذو فك
أنه سلفي ـ ك' يزعم غ6ه من القطبيM ـ  ويكفي أن زميل دربه يف مؤ راته هو 

 .عدنان عرعور، الذي ظهر ألساطM العلم أنه قطبي هالك
ًوكنت قد كتبت املناقشة التي جرت بيني وبينه يف املؤ ر املذكور آنفا، والتي 

إيش يعني سيد : "ها قول سيد قطب بوحدة الوجود، ودافع عنه بقولهأنكر في
وأرسلت ما كتبته لالخوة يف هولندا، وهم من " قطب كافر سيد قطب فرعون

ًجانبهم أرسلوه إىل بعض املشايخ، فعندما سمع من كنا نحسن الظن بهم حينا 
فرتاء، أشاعوا من الزمن بذلك أقاموا النك6 علينا وعىل عادة الحزبيM الكذب واال
كربت كلمة { عني أنني أطعن يف العل'ء، ألنني بينت بعض أخطاء أحمد سالم

، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج، فقد }تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذبا 
رد العل'ء األجالء عىل بعض أقوال أحمد سالم املخالفة للكتاب والسنة، فهل يا 

، ويتواضعون للحق ويرجعون إليه، ويتوبون ترى سوف يندم هؤالء م' فعلوه
إىل ربهم، ويبينون ذلك للناس، أم يبقون يف طغيانهم يعمهون؟ نسأل هللا الثبات 

 .حتى امل'ت
 وقد استخرت هللا، يف بيان بعض انحرافاته، وذلك من خالل كتبه وأرشطته 

ها، الجديدة والقد�ة، ويتمثل ذلك يف مسائل كث6ة، قد ناقشته يف بعض من
 :وهي
 .ـ طعنه يف العل'ء1
2Mـ مغاالته يف البنا وثناؤه عىل دعوة اإلخوان املسلم. 
 ـ رميه للسلفيM بالشدة عىل عادة الخصوم3
 .ـ إنكاره قول سيد قطب بوحدة الوجود4
 ـ دفاعه املستميت عن عدنان عرعور5
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 ـ  قوله �نهج املوازنات املبتدع6
ة املنصورة أهل الحديث والقول يف ذلك ـ جهله بالفرقة الناجية والطائف7

 بقول املبتدعة
 .ـ ثم أذكر أقوال العل'ء األعالم يف بعض مخالفات أحمد سالم8

والبد أن تعرف أخي املسلم أن الدفاع عن هذا املنهج الحق والعل'ء 
الحاملM له هو من أحق األغراض الرشعية، بل هو من أوجب الواجبات، ك' 

م ابن تيمية يف فتاويه فقال ـ رحمه هللا ـ يف بيان وجوب قرر ذلك شيخ اإلسال
Mمثل أ�ة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب : ( النصح لإلسالم واملسلم

والسنة أو العبادات املخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير األمة منهم 
Mوم ويصىل حتى قيل ألحمد بن حنبل الرجل يص: واجب باتفاق املسلم

إذا تكلم يف أهل البدع فإ·ا : ويعتكف أحب إليك أم يتكلم يف أهل البدع؟ فقال
هو للمسلمM هذا أفضل، فبM أن نفع هذا عام للمسلمM يف دينهم من جنس 
الجهاد يف سبيل هللا إذ تطه6 سبيل هللا ودينه ومنهاجه ورشعته ودفع بغي 

ة باتفاق املسلمM ولوال من يقيمه هؤالء وعدوانهم عىل ذلك واجب عىل الكفاي
هللا لدفع رضر هؤالء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو 

 .4)من أهل الحرب
فالحق والحق أقول أن مثل هذا العمل ال بد أن يقوم به كبار املشايخ [

 ]. يرتك كلهما ال يدرك كله ال: والعل'ء، ولكن ك' قيل
فإن أخطأت فعذري أنني برش، وإن أصبت فو هللا ما غ6 الحق أردت، وأميل 

                               
 ).333ـ231/ 28( جمموع فتاوى ) 4(
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 .ًيف هللا أال يحرمني األجر والثواب يف عميل هذا، ويجعله خالصا لوجهه الكريم
 أسأل هللا أن ينفع به طالب الحق الذين يريدون هللا والدار اآلخرة، ً:وختاما

 .افون يف هللا لومة الئمًوال يخشون أحدا مع هللا وال يخ
ًوصىل هللا عىل محمد وعىل آله وسلم تسلي' كث6ا إىل يوم الدين ً.                                

 وكتب 
 أبو نور بن حسن بن محمد الكردي 

 طعنـــــه يف العلمـــــاء الفصل األول         هـ السويد1420/رمضان / 12يف 
 

 وقيوداً م> يؤثر يف آرائهم ويحجم دورهم يف ًزعمه أن عليهم ضغوطا: أوالً
 ـ:بيان الحق، وتوعية األمة

 : قال أحمد سالم
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وتجد مع ذلك أن ك«ة االختالفات بM اإلسالميM، قد أورثت العامة ضعف (
الثقة بهؤالء الدعاة والزهد يف التوجه إليهم، واإلهت'م بخطابهم ودعوتهم، وقد 

تضاربت آراء كبار يف مشكلة الخليج، عندما تجلت هذه الظاهرة عىل أشدها 
 Tالعل>ء وكبار الدعاة يف بيان حقيقة املشكلة وتصورها عىل وجهها الصحيح، و

 .يكن أمام األمة ما يهديها السبيل ويخرجها من الح8ة
من  التي أدت إىل هذه الحالة املذكورة 5ولعل من أسباب: قال يف الحاشية

 :اإلختالف
أ ـ الضغوط التي توجه ضد الكث6 من العل'ء والدعاة، والتي تهدف إىل 

 .التأث6 عىل آرائهم، وتحجيم دورهم يف بيان الحق، وتوعية األمة
ب ـ ضعف التنسيق بM العل'ء يف تبادل الرأي، واملناقشة الج'عية لألزمات 

 .يالهاالتي  ر باألمة وتجديد املوقف الرشعي الرشيد ح
وذلك راجع يف األغلب إىل ضعف اإلمكانيات، وك«ة القيود والحواجز التي 
ًتوضع حائالً بM لقاء أهل العلم، ليقولوا كلمتهم بعيدا عن األغراض السياسية، 

 .6)والنزاعات واملطامع املتعلقة بها
 ـ: الرتبية، والتعرف عىل الواقعاتهامهم بالقصور، وإه>لهم: ًثانيا

وقد وقع القصور يف الحركة اإلسالمية حتى اآلن يف : ( 7    قال أحمد سالم
 :تناول معظم الج'عات لإلسالم ويف تعاملها معه وهو نوعان

                               
 ) .األسباب ( الصحيح هو ) 5(

 ).28ـ27:ص"(حىت ال نسقط يف الفتنة ) "6(

 .20ص"منهجية الدعوة اإلسالمية املعاصرة ) "7(
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هت'م بها أ ـ قرص اإلهت'م عىل جوانب من اإلسالم، وتضخيمها وزيادة اإل
 .عىل حساب الجوانب املهملة

وقد وقع هذا الخلل يف عمل ج'عة اهتمت بتصحيح العقيدة، وجوانب من 
ًأصول األحكام وفروعها، وأهملت بعد ذلك الرتبية وتنظيم أمر التصحيح، تعل' 

 .اهـ) 8وتعلي'، ك' أهملت التعرف عىل الواقع وتنظيم التعامل معه
هذه الطعون ال تخرج من رجل سلفي يعرف للعل'ء قدرهم : أقول

َّومكانتهم، ويدعي الذب عنهم، بل الذي يقوله أحمد سالم قد أطبق عليه 
وان الحزبيون وأهل األهواء من اإلخوان املسلمM، واإلخوان القطبية، واإلخ

 .9القطبية الرسورية
 التوحيد واإلعتقاد، يف العقيدة وإال أي اختالف موجود بM عل'ء السلف يف

                               
هذا ملز وغمز بالدعوة السلفية، فهي إما : ( تعليقه على هذا الكالمقال الشيخ علي احلليب يف ) 8(

من انسان حزيب بغيض، أو من انسان ال يعرف احلق على وجه احلق، فيدعى للحق باحلق إن 
شاء اهللا،، أو من ثالث متحري بني األمريني، وإذا أردنا أن نزيد حسناً للظن، نقول أو من أخ 

من شريط كشف اللثام عن خمالفات أمحد سالم، جمموعة ) بارةمل تظهر له الصورة فأساء الع
 .مشايخ

هـ  وملا 1412ألمحد سالم الذي طبع يف " منهجية الدعوة اإلسالمية املعاصرة"الذي يقرأ ) 9(
فيه من ثناء جم حلسن البنا ـ وسيأيت كالمه الحقاً ـ يعرف أن الرجل كان من خواصهم، 

ت يف منهج نظرا" بل إن أمحد سالم يريد أن يصلح اإلخوان املسلمني من الداخل يف كتابه 
، وال شك أن هذا النوع من اإلنتقاد الذي يقومون "اإلخوان املسلمني دراسة نقدية إصالحية

به هؤالء يريدون به ترميم أسوار اإلخوان اليت هدمت، فهم ينتقدون بعضهم بعضاً انتقاداً 
 !ذاتياً داخلياً بغية اإلبقاء على حزم
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 اختالف يف مسائل الفقه 10} قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقY {واملنهاج؟
 Mًواألحكام نعم اختالف يف بعض القضايا الجزئية نعم، وقد كان مثله، موجودا ب

 واألدلة الصحابة ـ ريض هللا عنهم ـ ومن سار عىل نهجهم من سلف هذه األمة،
يف ذلك كث6ة، ال مجال لذكرها، و� يؤد هذا اإلختالف إىل ضعف الثقة بهم، ك' 
يزعم أحمد سالم، فإ~ أتحداه أن يأتيني بشاب سلفي واحد من مرشق األرض 
أومن مغربها ضعفت ثقته بالشيخ نارص الدين األلبا~ بعد فتواه يف حرب 

ته بالشيخ ابن باز بعد فتواه الخليج، أو يأتيني بشاب سلفي واحد ضعفت ثق
بجواز االستعانة بالكّفار، فإن � يفعل ولن يفعل فليتق هللا يف هذه الدعوى 

 .الباطلة
 Mمن اإلخوان املسلم Mنعم عند النفوس الضعيفة وعند أهل الف� والحزبي 
واإلخوان القطبيM، تجد هذا الذي يدعيه، ليس يف أزمة الخليج بل قبل أزمة 

سنM طويلة، فأهل الف� وأهل الباطل يحاولون بطرق شتى وأساليب  الخليج ب
ِشتى، أن يجعلوا الحواجز بM العل'ء وبM شباب األمة، ل¨ يضعفوا الثقة بهم،  َّ وينالوا من هذه الدعوة السلفية املباركة، والتي كانت عىل قلب رجل واحد قبل ُ

أمثال من يدافع عن سيد أن يخرج علينا من يدافع عن أهل البدع والضالل ك
قطب وأتباعه، وباسم السلفية ـ مع األسف ـ ولكن هيهات هيهات، لقد سخ  
هللا لهذه الدعوة جهابذة من العل'ء كالشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز والشيخ 
اإلمام نارص الدين األلبا~، والشيخ ابن عثيمM، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ 

يخ عبد املحسن العباد، والشيخ محمد أمان الجامي، صالح اللحيدان، والش
                               

 ).111(آية: البقرة) 10(
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والشيخ ربيع بن هادي املدخيل، والشيخ زيد بن محمد بن هادي املدخيل، 
والشيخ مقبل الوادعي، والشيخ عبيد الجابري، والشيخ فالح الحر�، وإخوانهم 
 من العل'ء وطلبة العلم يف العا� اإلسالمي، نسأل هللا أن يحفظ األحياء منهم
ًويرحم املو½، فكشفوا للناس حقيقة هؤالء املتلبسM بلبوس السلفية كذبا وزورا،  ً

 11 .ّوقشعوا ما أهرجوا، وسكنوا ما هيجوا، ومزقوا ما نسجوا، فله الحمد واملنة
                               

أرى أن يف : ( قال الشيخ ربيع بن هادي املدخلي معلقاً على كالم أمحد سالم املذكور آنفاً) 11(
 ومغالطة كبرية، فإننا ال نعترف إال بعلماء أهل السنة واجلماعة وهم وهللا هذا الكالم تلبيساً

احلمد متفقون يف عقائدهم ويف منهجهم الصحيح الذي سار عليه السلف الصاحل وليس بينهم 
اختالف ال يف عقيدة وال يف املنهج وال حيصل بينهم إال بعض اإلختالفات اجلزئية اليت كانت 

لصحابة والتابعني فلم تصل إىل حد ضعف الثقة م وشباب األمة حتصل بني أسالفهم من ا
وهللا احلمد يثقون بأئمة السنة األعالم  كابن باز وابن عثيمني والفوزان واأللباين وغريهم، 
ولكن دعاة الفنت من اإلخوان املسلمني ومن القطبيني انطلقوا يف صفوف الشباب السلفي يف 

نت واألفكار واألكاذيب والشائعات اليت تشوه صورة املنهج العامل فشحنوا كثرياً منهم بالف
السلفي وصورة علماء هذا املنهج املخلصني الثابتني على منهج السلف الصاحل ففعلوا 
بالشباب األفاعيل وال تزال أعاصريهم ب يف مشارق األرض ومغارا وتعصف بالشباب 

 الضالة، فهم يبذلون أقصى ما يستطيعون السلفي ومل نر هلم تأثرياً ونشاطاً يف أواسط الفرق
اهللا احلق والفصل بينهم     واملؤثرات املادية واملعنوية لصرف الشباب عن منهج    من املغريات

وبني العلماء والسعي اجلاد يف إسقاط العلماء وإسقاط هذا املنهج، فقد قالوا عبارات كثرية يف 
 املنهج من رميهم بالعمالة ومماألة إسقاط هذا املنهج وعبارات كثرية يف تشويه محلة هذا

احلكام وجماملة احلكام والتمسك بذيل بغلة السلطان إىل آخر التشويهات فمن انصاع هلم 
أساء الظن بالعلماء ومل يأبه بعلمهم وال بدعوم وال مبنهجهم احلق وليس هلذا الصنف إال 

 ملنهج السلف الصاحل كيداً ومكراً. ……احلقد والبغضاء بسبب تأثري هؤالء املنحرفني 
واالدعاءات الفارغة باالنتماء إىل منهج السلف الصاحل فهذه هي حقيقة األمر، ال كما يصوره 
هذا الكالم امللبس الصادر عن امللبسني واملغالطني، اخلالف الذي حصل يف أزمة اخلليج إمنا 
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

 األمة وإال يف احلقيقة كان فتوى جزئية من الشيخ األلباين استغلها أهل الفنت وأثاروها فتنة يف
إن مثل هذا اخلالف مل يكن له أثر وانعكاس على نفسيات علماء املنهج السلفي يف احلجاز 
ـ وهللا احلمد ـ والدليل على ذلك أن الشيخ األلباين ملا اصدر فتواه يف التكفرييني وخاصة 

ة والسنة وعلى رأسهم من القطبيني الذين ملئوا الدنيا تكفرياً وفتنة، بادر كبار أئمة السلفي
الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني إىل تأييد هذه الفتوى فأين هذه اخلالفات اليت يقول هي 
السبب يف سوء الظن بعلماء ودعاة األمة حنن نرى علماء سنة ودعاة سنة وعلماء فتنة ودعاة 

ختلفوا وأدى فتنة يعارضون علماء السنة ودعاة السنة وال نرى أن اجلميع دعاة سنة وقد ا
  .اختالفهم إىل هذه الظاهرة اليت تطرح يف هذه الصورة القائمة على املغالطة والتدليس

          حنن ننصح هؤالء إن كانوا سلفيني أن يكفوا عن هذا التدليس وعن هذه املغالطات 
، ويصدعوا وجيهروا لشباب األمة أن األئمة يف هذا العصر هم فالن وفالن فاتبعوا فتاواهم 

حنن نقول قد خيطئ أحدهم ، ولكن كأئمة السنة يف كل مكان وزمان ال جيتمعون على باطل 
أن أهل احلديث مل جيتمعوا على خالف الرسول صلى اهللا ( كما يقول ابن تيمية رمحه اهللا 

  ) عليه يف طرف واحد
واجلري          والبلبلة اليت حصلت ليس منشؤها هذا اخلالف يف هذا الظرف وإمنا العمل 

واجلهود مبذولة من أكثر من نصف قرن إلسقاط العلماء وإسقاط املنهج السلفي فليس هي 
أزمة اخلليج اليت أظهرت هذا وإمنا الفتنة قد هيئ هلا وسعي فيها من وقت مبكر إن كان هذا 

ج السلفي يعي شيئاً مما يقول، وأنا أنصح هذا القائل وأمثاله أن يتقوا اهللا وأن يبينوا للناس املنه
الصحيح، وال خيلطوا وال يلبسوا للناس دينهم مبنهج سيد قطب وأمثاله، فاملنهج السلفي 
ومنهج سيد قطب املبتدع الغارق يف البدع والضالالت ما مها إال ضدان ال جيتمعان ال يف 

  .عقيدة وال يف منهج
وا عن التمييع والتلميع ألهل       فاتقوا اهللا يف شباب األمة، ووضحوا هلم، وكونوا صرحاء وابتعد

البدع، وابتعدوا عن التدليس، وعليكم بالبيان والوضوح والتوضيح الذي هو طريق األنبياء 
، }}}}وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم { { { { : عليهم الصالة والسالم، قال تعاىل

 أن تبتعدوا وان تكفوا فالعلماء ورثة األنبياء عليهم البيان الواضح، وعليكم أيها املسلمون
شركم عن األمة، وأن تكفوا عن هذا التدليس الذي أغرقتم به شباب األمة،وحلتم به بني 
= 
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تأمل معي أخي اللبيب كالم أحمد سالم كيف يصف الوضع يف أزمة الخليج، 
َّكأن األمة اإلسالمية قد ضاعت وضلت وتاهت وأصبحت يف ح6ة من أمرها، وما 
وجدت من يهديها السبيل، وأن العل'ء والدعاة قد تضاربت آراؤهم، وما 

لحليم فيها استطاعوا أن يتصوروا حقيقة هذه املشكلة بزعمه، التي أصبح ا
وقد تجلت هذه الظاهرة ـ أي االختالف ـ عىل أشدها يف ( : ح6انا، فيقول

مشكلة الخليج، عندما تضاربت آراء كبار العل>ء وكبار الدعاة يف بيان حقيقة 
املشكلة وتصورها عىل وجهها الصحيح، وT يكن أمام األمة ما يهديها السبيل 

 .) الخ …ويخرجها من الح8ة 
ء فال يوجد غ6 الشيخ نارص ـ رحمه هللا ـ، وقد وقعت فتواه عىل أما العل'

 .قلوب تهواها ال لدليلها، ولكن ملوافقتها منهجهم الحر»
 وأما الدعاة الذين خالفوا فهم سفر الحوايل وسل'ن العودة، ومن نحى 
ُنحوه'، من الذين ما عرفوا إال �خالفتهم كبار العل'ء بآرائهم الشاذة، وقد 

 .ُخالف تذكر: لقي
و¿ة ملحوظة البد من ذكرها يف هذه املناسبة، وهي أن الشيخ األلبا~ ـ 
رحمه هللا ـ عندما خالف يف فتواه عل'ء اململكة ـ وفقهم هللا تعاىل لكل خ6 ـ � 
يضلل و� يبدع و�  يحط من قدرهم ومكانتهم، و� يسخر منهم، و� يستهزئ 

ا� يعرف للعل'ء قدرهم ومكانتهم، وكذلك بهم ـ وحاشاه من ذلك ـ ألنه ع
الحال  بالنسبة لعل'ء اململكة ف' سمعنا منهم إال اإلجالل واالحرتام والتقدير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

املنهج السلفي وبني الشباب وعلماء السنة واحلق، فإىل مىت ال تضعون حداً هلذا االندفاع يف 
 .هـ1419/:  شوال7) أجوبة على أسئلة منهجية(من شريط ) سبيل الشيطان؟؟
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والتأييد ألقوال وفتاوى الشيخ نارص الدين األلبا~ ـ رحمه هللا ـ وهذه هي حال 
 مواقفهم َّالعل'ء الراسخM نحو من يخالفهم يف مسألة من املسائل الجزئية، ألن

َّتنطلق من مواقف رشعية، بعكس هؤالء، فإن مواقفهم تنطلق من مواقف 
 .12وأرشطتهم تباع يف املكتباتّأ�ا استهزاء، وانتقصوهم وطعنوا فيهم، بطعون ما هللا بها عليم، وما زالت كتبهم ّمنهجية حركية، فقد أساءوا إىل العل'ء، أ�ا إساءة، وسخروا منهم واستهزؤا بهم 

يف " هيئة كبار العل'ء"فاقرأ ما يقوله أحمد سالم يف عل'ء املسلمM من 
َّاململكة ويف حكومتها، عندما طرح عليه بعض األسئلة إبان حرب الخليج ، ثم 13ُ

 .ُاحكم عىل منهجه
ال شك أن الدعاة والعل'ء خارج الجزيرة العربية قد قالوا رأيهم م' : 1سؤال

                               
سفر احلواىل، سلمان العودة، ناصر العمر، وغريهم : منهم على سبيل املثال ال احلصرو) 12(

داخل اململكة، أما يف خارجها فحدث وال حرج، وأشدهم كان الذي يسمى مبحمد سرور 
وال ينقضي عجيب من الذين يتحدثون عن التوحيد :  " بن زين العابدين، حيث قال فيهم

 ".يد، وسيدهم األخري نصراين وهم عبيد عبيد عبيد عبيد العب

: فأقرأ ما قاله قريباً: أقولأقولأقولأقوللعلك تقول قال أمحد سالم ذلك قدمياً، أما اآلن فنظرته ختتلف، )  13(
اذهبوا وانظروا يف قوانني كل بالد املسلمني جتدون أن الدستور العلماين هو احلاكم وأن (

القانون الذي يضعه احلاكم فوق شرع اهللا ودين اهللا تبارك وتعاىل، أمشي يف الشارع يف أي 
بلد عريب والعياذ باهللا تسمع سب اهللا ورسوله وال من يسأله، وإذا مسعت رجالً يسب حاكماً 

  .هـ1420/حمرم/ 8، شريط فريضة العصر )راه يف اليوم الثاينال ت
فالعلماء ليسوا هم الذين يستشارون يف األمور وال هم الذين يرجع : (          وقال يف العلماء

إليهم يف فصل املسائل األولية يف أمر احلكم وسياسة الرعية وأمثال ذلك وإمنا يستشار العلماء 
 .هـ1420/حمرم/ 10، شريط عمل اليوم والليلة،)القضايايف بعض الدول وليس يف كل 
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حصل من اجتياح جيوش الكفر لهذه البقعة الغالية من أرضنا اإلسالمية، إال أننا 
عرفه عن بعض عل'ئنا أو باألحرى عن نريد من الشيخ أن يبM لنا ولإلخوة ما ي

بعض الدعاة إىل هللا يف أرض الجزيرة العربية، وبالذات يف السعودية عن 
موقفهم، هل الكل يؤيد االستعانة بهؤالء املرشكM من النصارى أم هناك مازال 
: يشء من النور ييضء؟ ومازال بعض اإلخوان العل'ء والدعاة إىل هللا، يقولون

نكر، ويبينون للناس حقيقة هذا األمر، فاملطلوب من الشيخ أن اللهم هذا م
 .يلقي الضوء عىل هذه املسألة؟

ًجزى هللا األخ خ6ا، هذه تذكرة يف مكانها، الحقيقة أنه : ( أجاب أحمد سالم
الزال وال يزال يف هذه األمة خ6، وال يزال يف املسلمM طائفة قا�ة بالحق، 

 ويعملون بالحق ويثبتون عليه ال يأخذهم يف يقولون الحق، ويظهرون الحق
ذلك من خذلهم أو خالفهم،  فوجد بحمد هللا ورغم كل هذه الظروف الصعبة 
ورغم كل هذه القوى املتكالبة وجد رجال ال تأخذهم يف هللا لومة الئم وال 

ًيخشون يف هللا أحدا من الناس وال يرعون طمعا يف دنيا والرهبة من حاكم ً14 ،
وجد من يقول كلمة الحق، ويبM الحق يف هذه األمة، ويقول للناس إن دخول 
هذه القوات إىل بلدنا باطل، وأنه ليس من االستعانة بل إنه من الوالء الذي 
حرمه هللا سبحانه وتعاىل، والذي ال يجوز ملسلم أن يفرط فيه يف حال من 

ت وصلت إلينا بحمد هللا عز األحوال، وهذه األقوال، وهذه الفتاوى وهذه الكل'
                               

ين خالفوا هيئة كبار العلماء يف أزمة اخلليج كسفر وسلمان وناصر العمر ومن على وهم الذ) 14(
 فلم يقولوا احلق، وخافوا يف اهللا لومة الئم، وليسوا - يف زعم أمحد –شاكلتهم، أما اهليئة 

سبحانك هذا سبحانك هذا سبحانك هذا سبحانك هذا {{{{، ، ، ، طائفة احلق ألم مل يقولوا احلق، ويرعون طمعاً يف دنياً ورهبة من احلاكم
 ....}}}}تان عظيمتان عظيمتان عظيمتان عظيم
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، فمن كان من اإلخوة يريد أن يستزيد يف 15وجل مسجلة يف عدد من األرشطة
املعرفة ويستزيد يف اإلطالع والتفصيل، فعليه أن يطلب هذه األرشطة من اإلخوة 

 .هللا تبارك وتعاىلوسيجدها إن شاء 
بعض السك6ين املدمنM : والحقيقة يف قضية االستعانة بالكفار أذكر نكته

للخمر كانت عنده جرة يضع فيها الخمر، فسقطت فيها فأرة، فذهب إىل شيخ 
قال عندي خمر : قال تفضل: عا�، قال له يا شيخ قال نعم قال أسألك سؤاال

ال تطهر الفأرة من الخمر وال تطهر سقطت فيه فأرة كيف أطهر هذا الخمر؟ ق
 من يريد تطه6 النجاسة، 17 الحقيقة أن هناك من العل'ء16الخمر من الفأرة،

ويعلم أن هذا نجس، ولكن يريد تطه6ه، كيف يسمي مواالة الكفار استعانة؟ 
؟ من الذي 18من الذي أمرهم أن يضعوا أموال املسلمM بM يدي اليهود.. …

ربوية، من من الذي أمرهم بفتح البنوك ال. …19طاردة الدعاة املسلمM؟أمرهم �
الذي أمرهم بفتح املفاسد املوجودة يف تلك البالد، والتي جاءت بأمرهم 
وإرشادهم؟ هل هذه استعانة بالكفار؟ كال هذه نجاسة النجس، والنجس ال 

                               
 .ويعين ا أشرطة سفر احلوايل وسلمان العودة وناصر العمر ومن على شاكلتهم) 15(

قل يل بربك هل هناك استهزاء وسخرية أعظم من هذا الذي يقوله أمحد يف حق العلماء ) 16(
 .وباألخص هيئة كبار العلماء ومنهم الشيخ ابن باز ـ رمحه اهللا؟ نعوذ باهللا من قلة احلياء

 .كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية، وفقهم اهللا لكل خريوهم هيئة ) 17(

 .واللبيب باإلشارة يفهم) 18(

والدعاة هم سفر احلوايل وسلمان العودة وناصر العمر وعائض القرين ومن دار يف فلكهم ) 19(
من احلركيني، الذين أرادوا أن جيعلوا من اململكة  أفغانستان وجزائر الثانية، ولكن اهللا قد 

 .كشفهم وفضحهم، فله احلمد والشكر
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َ�كن أن يكون طاهرا أبدا ال �كن يف النجس إال إزالته، ال بد أن يراق ذنوب  ً ً
 بد للمسلمM وال بد للدعاة من عظيم من املاء عىل هذا النجس حتى يزول وال

أن يقوموا بواجبهم يف هذه األمور وأن يحاربوا النجاسة وأن يطهروا األرض من 
 .اهـ22 )21، والحمد  رب العامل20Mالرجس واألرجاس

ما هو تحليلكم للموقف مع نصيحتكم لالخوة، للموقف الصحيح : 2سؤال
 ًالذي يجب عليهم أن يقفوه وجزاكم هللا خ6ا؟

إن مسألة األحداث التي وقعت يف الخليج هي جديدة يف : ( أجاب أحمد
صورتها لكنها قد�ة يف حقيقتها الذي حدث هو جديد قديم، والوضع يشبه إىل 

الصليبية عندما كان كل أم6 ) كالم منقطع.( …رة العا� اإلسالميحد بعيد صو
املسلمM ويقيم له حاشية وإمارة ودولة، وال يهمه بعد ذلك أن يستحل ًمن األمراء وكل حاكم من الحكام وكل طامع من الطامعM يغتصب جزء من بالد 

،Mاملحرمات وال يهمه أن يهدر دماء املسلم………… 
اآلن ك' كان سابقا قبل خروج صالح الدين األيو�، ثم ثم ذكر أن الوضع 

ًوهذا هو الحال اليوم  اما، ما يف كل بقعة حاك' ودولة وعل' ونشيدا، : قال ً ً ً
ُونرى يف كل دولة مجموعة من األجراء الذين يتظاهرون �ظهر العل'ء والذين 

َّا بأن اللÂ هم مستعدون أن يقولوا للÂ هذا أسود إذا قال لهم الحاكم أفتو
                               

وهذه دعوة صرحية للخروج على احلكام، والذي ال خيفى على العاقل نتائجه، يقول شيخ ) 20(
ت على ذي سلطان إال وكان ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرج:( اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 ).3/390( منهاج السنة) يف خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

 .يا ويل أمحد إن مل يتب من هذا الكالم، أو يعفو اهللا ويتجاوز عنه) 21(

 .ليجمن حماضرة بعنوان املدرسة اإلسالمية، يف هولندا، إبان حرب اخل) 22(
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 ويف كل دولة اليوم مفتون يسمون الرئيس أو األم6، أو امللك إمام … ……أسود،
املسلمM، املجاهد األكرب، خادم الحرمM، وما إىل ذلك من األس'ء الكاذبة التي 

  ……يعلم الذين أطلقوها غ6 صحيحة
ًثم رسد شيئا من التاريخ، وتحدث عن دخول صدام إىل الكويت، ومجيء 

 :القوات األمريكية وقال
 ماذا حصل بعد دخول القوات األمريكية إىل السعودية؟ بعض األشياء 
الظاهرة، بدأت الخمور تدخل باألطنان ودون حساب، مكتوب عليها بدون 

، 23كحول، إىل السعودية، بدأت النساء داخل الجيوش األمريكية تدخل السعودية
ملن هذا؟ وما هو املقصود منه؟ هذا جزء من الحرب عىل اإلسالم، وهذا 

ل ملا � يستطع الحكام العرب أن يفعلوه الذين جاؤا باملجالت الفاضحة استك'
وأنفقوا عليها األموال، وقالوا هذه مجلة سيدb وهذه مجلة املجلة، وفيها العرى 

 ...……وفيها الدعارة، وفيها
فكلهم ـ أي الحكام ـ ال يريدون اإلسالم وكلهم يتاجر باسم : ثم قال

 يفعلون، وكلهم يكذبون عىل هللا ورسوله، وكلهم كلهم يقولون ماال.……اإلسالم
ًيحاربون دعاة اإلسالم، وليس فيهم أبدا من هو حقيقة يحب اإلسالم 

M24واملسلم…. 
                               

دليل، بل بالعكس فقد نشرت الصحف ومنها جريدة إن كنت ناقالً فالصحة، أو مدعياً فال)  23(
املصرية منع السعوديني من إدخال الكحول واالت اخلليعة وغريها داخل اململكة، " الوفد"

 .وهذا شيء يعرفه القاصي والداين، وباعتراف الغربيني أنفسهم

الشيخ علي ( قلت: جاء فيه: ما أنا عليه وأصحايب" ذكر أمحد سالم كالماًَ يف حاشية كتابه) 24(
وترفع راية التوحيد مع بعدها وإال فهناك بعض الدول تدعي أا على منهج السلف ) خشان

= 
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 وأننا نريد أن نحكم اإلسالم، وأننا نستعM 25ًإذا كيف نقول أننا مسلمون
أعداء اإلسالم أيها االخوة ال يرضهم وجود العجائز يف املسجد … 26بالكفار

ًيصلون ويركعون ويسجدون وإ·ا يخافون من الناس أن يفهموا اإلسالم فه' 
ًصحيحا ال يرضهم أن  يش إىل الحج وأن تدفع األموال، وإ·ا يريدون أن يبقوا 

املسلمM، يريدون أن ال يف تسلطهم وأن يبقوا بترشيعاتهم الباطلة فوق رقاب 
 .……27يفهم الناس أن اإلسالم هو توحيد يف العبادة ويف الطاعة ويف الحاكمية

هذه األمة فيها خ6 كث6 وعندنا من الرجال الذين هم مثل صالح الدين لو 
ن أين هم األنصار عىل الحق؟ أين الذين ًوجدوا عىل الحق أنصارا، املشكلة اآل

يبيعون أنفسهم ويبيعون دنياهم يف سبيل هللا حتى ترتفع راية اإلسالم الصحيحة 
Mودجل أولئك الدجال Mرب .وحتى يظهر كذب هؤالء الكذاب ، والحمد 

Mالعامل.( 
 :والجواب عليه من وجوه: أقول
شاكلته ال تزيد األمور إال هذه اإلج'الت من أحمد سالم ومن عىل : أوالً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

من يعين علي خشان يف كالمه هذا ويوافقه عليه أمحد بذكره؟ إنه ال : أقولأقولأقولأقولاهـ  )عن ذلك
شك يعين دولة التوحيد يف اململكة العربية السعودية، وقد قصدت من نقلي هلذا الكالم، ألبني 

ن يدافع عنه، وقد لكم أن الرجل مل حيصل تغري يف منهجه اإلخواين احلركي، كما يزعم م
 .هـ1416طبع  هذا الكتاب يف 

 .وهذا هو التكفري الصريح منه للحكام) 25(

أين العدل واإلنصاف يا أمحد جتاه حكام املسلمني، والذي تدندن حوهلما دائماً أنت ) 26(
 !رعور؟وشيخك عدنان ع

 .وهذا ما يدندن حوله التكفرييون الذين ملئوا األرض فساداً) 27(
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ًفسادا وفتنة وال يزيد الشباب إال ح6ة وتخبطا، وهو مرض قد أصاب القوم،  ً
ًنسأل هللا السالمة منه، وما ذلك إال جهالً منهم وفسادا لعقولهم ومنهجهم، يقول 

 : اإلمام ابن القيم يف نونيته 
 دون بيان  فعليك بالتفصيل والتمييز فالـ         إطالق واإلج'ل 

 قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ      أذهان واآلراء كل زمان      
أهل الهدى ( تحت قاعدة " الفوائد"     ك' عقد ابن القيم  فصالً يف كتابه 

 وكذلك نفصل اآليات ولتستبY سبيل {:قال تعاىل: جاء فيه) وأهل الضالل 
Yله الهدى ويتبع غ8 ومن يشاقق الرسول من بعد ما { :  وقال} املجرم Yتب

 وهللا تعاىل قد بM يف كتابه سبيل املؤمنM مفصلة ،}سبيل املؤمنY نوله ما توىل
إىل أن ) …وسبيل املجرمM مفصلة، وعاقبة هؤالء مفصلة وعاقبة هؤالء مفصلة

وجالَّ سبحانه األمرين يف كتابه وكشفه' وأوضحه' وبينه' غاية البيان : ( قال
 البصائر كمشاهدة األبصار للضياء والظالم، فالعاملون با وكتابه حتى شاهدته'

ودينه عرفوا سبيل املؤمنM معرفة تفصيلية، وسبيل املجرمM معرفة تفصيلية، 
فاستبانت لهم السبيالن ك' يستبM للسالك الطريق إىل مقصوده، والطريق 

نصحهم لهم وهم فهؤالء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأاملوصل إىل الهلكة، 
 ) األدالء الهداة، 

من استبان له : األول: وقد جعل ابن القيم الناس يف هذا املوضع أربع فرق
 .اهـ)28ًسبيل املؤمنM وسبيل املجرمM عىل التفصيل عل' وعمالً، أعلم الخلق

قنع �ا عليه السلفيون منذ ال غرابة من خروج مثل هذا الكالم ممن � ي: ًثانيا
                               

 ).144ـ143ـ142: ص( انظر الفوائد) 28(
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عهدهم األول، وهو عهد الصحابة والقرون الثالثة املفضلة، و� يكفه ما كفاهم، 
 .تجاه أ�ة الهدى والدين يف هذا العرص وتجاه دولة التوحيد

 فال أدري ماذا ينقم أحمد سالم ومن نهج نهجه، عىل عل'ء هذه الدولة 
؟ وهم الذين أقاموا التوحيد يف نفوسهم أوالً، ويف بيوتهم 29وعىل حكومتها

ًومساجدهم ثانيا، وطهروا هذه البالد من مظاهر الرشك والخرافة، بفضل هللا 
ًتعاىل أوالً وآخرا، ومن ثم بربكة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه هللا 

ً حكم بالرشيعة يف وقتنا الحارض إطالقا عىل الرغم من ـ وال يوجد غ6هم من
 .التقص6 املوجود والذي يعالج ـ إن شاء هللا ـ باملنهج السلفي ال الخلفي

 فال يدري املرء عن أي أبواب الخ6 يتحدث، والتي فتحتها بالد الحرمM عىل 
 ومد مرصاعيها، وذلك من نجدة إخوانهم املسلمM يف مشارق األرض ومغاربها،

يد املساعدة لهم، وإيواء مرضاهم، وسرت نسائهم الثكاىل وأراملهم، وكفالة 
                               

حممد بن : يضاً يف جملس الشورى السعودي والذي يترأسه الشيخلقد طعن أمحد سالم أ) 29(
ما رأيكم يف جملس الشورى الذي أقيم باجلزيرة العربية : ( إبراهيم بن جبري عندما سئل عنه

ما عندي علم كثري فيه، ولكن يكفي أن تعلم أنه تعيني، أنه تعني، يعين ال : ( مؤخرا؟ فأجاب
 يرضى عنه احلاكم، ال ميكن أبداً، وإذا دخل خطأ ميكن أن يوجد يف هذا الس من ال

هل يستطيعوا : فسرعان ما يخرج واألصح أن يخرج، ماذا عندهم من سلطات هؤالء؟ مثالً
املشاركة يف الربملان حكمها ووسائلها وحقيقتها يف " من شريط) أن يقيلوا امللك؟ فضحك

م، وال يزال هذا 1994ن سنة  م12ولندا يف الشهر " ضوء منهج أهل السنة واجلماعة
أول الكالم يناقض آخره فالرجل باعترافه جاهل عن هذا : ، قلت، قلت، قلت، قلتالشريط يباع يف مركزه

الس، واجلاهل للشيء ال ميكن أن يتصوره، ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، فال 
لماء على مث هل يف اإلسالم إقالة امللك أو األمري؟ انظر أجوبة الع! أدري كيف حيكم عليه

 .هذه الشبهة يف الفصل الثامن
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أيتامهم، ومن إنشائها مراكز للدعوة اإلسالمية، كالجامعة اإلسالمية باملدينة 
النبوية، وجامعة أم القرى �كة، وجامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض، 

ن العقيدة السلفية، ويدعون إليها وانتشار خريجيها يف كافة أنحاء العا� يحملو
ّويعلمونها، وكذلك من إقامتها املؤسسات اإلصالحية، مثل دار لإلفتاء والدعوة 
 Mالرشيف Mواإلرشاد، والتوعية اإلسالمية، وأعظم من هذا كله ع'رة الحرم
ًوتوسعته'، وطباعة املصحف الرشيف مصحوبا تفس6ه �ختلف اللغات، وما إىل 

 .ب الخ6 الكث6ة، وفقهم هللا تعاىل للمزيدذلك من أبوا
ولكن ـ مع األسف ـ ردت عليهم بهذا السباب والشتائم، وبهذا الهجوم الظا� 
من هؤالء الذين يريدون زوال هذه النعمة العظيمة، ل¨ يجعلوا من بلد 
التوحيد والسنة  بلد الرشك والبدعة ك' هي حال باقي البالد ـ إال ما شاء هللا ـ، 

من بلد آمن مطمنئ إىل بلد يراق فيه الدماء وتنتهك فيه األعراض، ك' هي و
حال بعض البالد اإلسالمية، وما أمر الجزائر عنكم ببعيد، فإنا  وإنا إليه 

 .راجعون
ثم اعلم يا أحمد أن بالء األمة اإلسالمية اليوم ليس أمريكا وال حكام العرب، 

، الشك أن هذا من املرض، وأنه من الف�، فال ينبغي أن تتصور أن هذا هو املرض
لكن املرض األصيل هو إعراض الناس عن دين هللا، وتحقيق العبودية الخالصة له 

 .سبحانه وتعاىل
 فوهللا لو أن الناس عبدوا هللا حق عبادته، وأقاموا دينه حق إقامته، لكفاهم 

ظلمة، ولكفاهم رش تسلط الكفار من أمريكا وغ6ها، وغ6 الكفار من الحكام ال
إن هللا ال يغ8 ما بقوم حتى يغ8وا { :هللا ذلك بتوحيدهم الخالص له، قال تعاىل
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 .31ً}وإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئا{ : ،وقال تعاىل 30}ما بأنفسهم 
الحكام الظلمة عىل املسلمM وذلك ألنه ال �كن بحال من األحوال أن يسلط 

وهم قا�ون �ا أوجب هللا عليهم من العلم النافع والعمل الصالح، تأÇ حكمة 
هللا ذلك، وتأÇ سننه الكونية وسننه الرشعية، من أن يسلط عىل املوحدين من 

 {:عباده أولئك، فقد أÇ هللا أن يجعل للكافرين عىل املؤمنM سبيال، قال تعاىل
ولكن ملا عصوا هللا، واعتدوا عىل  32} للكافرين عىل املؤمنY سبيال ولن يجعل هللا

ورضبت عليهم الذلة {: دينه، وتركوا الدعوة إىل توحيده، أصابهم قوله تعاىل
 . فحسبنا هللا ونعم الوكيل33}واملسكنة وباءوا بغضب من هللا

َّن العمل عىل إفساد هذا البلد، بعد أن أصلحه هللا تعاىل، بدعوة الشيخ إ: ًثالثا
ًمحمد بن عبد الوهاب واإلمام محمد بن سعود ـ رحمهم هللا ـ يعترب ظل' 
ًعظي' وجرما كب6ا، ألن إفساده يعد إفسادا لباقي البالد ـ إال ما شاء هللا ـ بسبب  ً ً ًُ َ ُ َّ

يه' من خ6 أو رش، وهم يأتونه' من كل تأثر املسلمM بحرميهم، وما يكون ف
 .فج عميق

إن سب الحكام وذكر مساوئهم وأخطائهم يف املحافل واملساجد : ًرابعا
ومواضع الوعظ جر�ة شنيعة وخطيئة كب6ة، وليس ذلك من منهج السلف وقد 
ًجاء النهى رصيحا عن الشارع الحكيم، ملا يف سبهم من إشعال نار الفتنة، وهي 

                               
 ).11آية: (سورة الرعد )30(

 ).120آية:(سورة آل عمران) 1(

  ).141آية: (سورة النساء) 32(

 ).61آية : (سورة البقرة )33(
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ًوج عليهم، وقد كانت سببا لقتل الخليفة عث'ن بن عفان ريض هللا سبب الخر
 عنه

معاملة "وأود أن أنقل لكم باختصار بعض اآلثار التي ذكرها صاحب كتاب 
وهو الشيخ عبد السالم بن برجس آل عبد "الحكام يف ضوء الكتاب والسنة 

يا أحمد فإ~ الكريم ـ وفقه هللا ـ يف النهي عن سب والة األمور، ودون مكابرة 
 :أنصحك بقراءته لتنتفع به

نهانا كرباؤنا من : أ ـ ففي السنة البن أ� عاصم عن أنس بن مالك قال
ال تسبوا أمراءكم، وال تغشوهم، : ( أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قال

 .34)وال تبغضوهم، واتقوا هللا واصربوا، فإن األمر قريب
وقد روى هذا األثر ابن عبد الرب يف التمهيد عن انس بن مالك ـ ريض هللا عنه 

كان األكابر من أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ينهونا عن : ( ـ أيضا قال
 ).سب األمراء

من طريق " الجامع لشعب اإل�ان"ك' أخرج هذا األثر البيهقي يف كتاب 
 أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صىل هللا عليه وسلم أن : (قيس بن وهب بلفظ

َال نسب أمراءنا َّ ُ  ).الخ. …َ
اتفاق أكابر أصحاب رسول هللا : ففي هذا األثر: ثم قال ـ أي صاحب الكتاب ـ

 .صىل هللا عليه وسلم عىل تحريم الوقيعة يف األمراء بالسب
 األمراء وإ·ا لعظم ًوهذا النهي منهم ـ ريض هللا عنهم ـ  ليس تعظي' لذوات

ِاملسؤولية التي وكلت إليهم يف الرشع، والتي ال يقام بها عىل الوجه املطلوب مع  ُ
                               

 .اب املذكورانظر ختريج  اآلثار  يف الكت) 34(
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 .وجود سبهم والوقيعة بهم
َّألن سبهم يفيض إىل عدم طاعتهم يف املعروف، وعىل إيغار صدور العامة 

، ك' عليهم م' يفتح مجاالً للفوىض التي ال تعود عىل الناس إال بالرش املستط6
أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم وتلك الطامة الكربى واملصيبة 

 .العظمى
َّفهل يتصور ـ بعد الوقوف عىل هذا النهي الرصيح عن سب األمراء ـ أن 
ِمسل' وقر اإل�ان يف قلبه، وعظم شعائر هللا يقدم عىل هذا الجرم؟ أو يسكت  ُ َّ ً

 عن هذا املنكر؟
َّا، وال نتصور وقوعه منه، ألن نصوص الرشع وما كان عليه  ال نظن �سلم هذ

صحابة رسول هللا صىل هللا عليه وسلم أعظم يف قلبه من العواطف واالنفعاالت، 
التي هي يف الحقيقة إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية، � يسلم لها إال أهل 

َاألهواء الذين ال قدر للنصوص يف صدورهم، بل لسان حالهم يقول إن النصوص : َ
 .ً}كربت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذبا{يف هذا الباب قد قرصت

ما سب قوم :( ب ـ يف التمهيد البن عبد الرب عن أ� إسحاق السبيعي أنه قال
 ).أم6هم إال حرموا خ6ه

:( بسند حسن عن أ� مجلز قال" كتاب األموال"ج ـ أخرج ابن زنجويه يف 
 ). ال أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدينسب اإلمام الحالقة،

إياكم والطعن عىل : ( ًوأخرج ـ أيضا ـ بسنده عن أ� إدريس الخوال~ أنه قال
َّاأل�ة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، أال إن  َّ

 ).الطاعنM هم الخائبون ورشار األرشار
ُناها ـ دليل جيل وحجة قوية عىل املنع ففي هذه اآلثار ـ وما جاء يف مع ُّ  .الشديد عن سب األمراء وذكر معايبهم
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 فليقف املسلم حيث وقف القوم، فهم خ6 الناس بشهادة سيد الناس صىل 
ِّهللا عليه وسلم، عن علم وقفوا وببرص نافذ كفوا ف' دونهم مقرص وما فوقهم   .محرس

ُفال ريب أن قلبه ميلء بالغل، فمن  خالف هذا املنهج السلفي، واتبع هواه  َّ
َّإذ أن السباب والشتام ينايف النصح للوالة وقد ثبت عن النبي صىل هللا عليه 

إخالص العمل ، : ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم: ( وسلم أنه قال
M35)ومناصحة والة األمور، ولزوم ج'عة املسلم. 

 الوقوع يف والة األمر بسبهم وانتقاصهم من رشع هللا تعاىل، أو َّفمن ظن أن
من إنكار املنكر، ونحو ذلك فقد ضل وقال عىل هللا وعىل رشعه غ6 الحق، بل 

 .اهـ36)هو مخالف ملقتىض الكتاب والسنة، وما نطقت به آثار سلف األمة
لقد خالف أحمد سالم منهج السلف يف طريقة مناصحة والة األمور، : ًخامسا

 .وما ثبت يف السنة الصحيحة يف كيفية مناصحتهم
: ( قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم:  فعن عياض بن غنم  ريض هللا عنه قال

ة وليأخذ بيده فإن سمع منه من أراد أن ينصح لذي سلطان فال يبده عالني
 .37)فذاك وإال كان أدى الذي عليه

ولكنه ينبغي ملن ظهر له غلط اإلمام يف : ( قال اإلمام الشوكا~ ـ رحمه هللا ـ
 ك' بعض املسائل أن يناصحه، وال يظهر الشناعة عليه عىل روؤس األشهاد بل

                               
 ).82ـ80/ 4(مسند اإلمام أمحد) 35(

يف النهي عن سب ( الفصل السابع " معاملة احلكام يف ضوء الكتاب والسنة "انظر كتاب ) 36(
 ).األمراء 

 .رواه أمحد وابن أيب عاصم واحلاكم والبيهقي وصححه األلباين) 37(
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ُورد يف الحديث أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة وال يذل سلطان   .38)……هللا
وإذا رأيت الرجل يدعو عىل السلطان، : ( وقال اإلمام الرببهاري ـ رحمه هللا ـ

فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعوا للسلطان بالصالح فاعلم أنه 
 .39) سنة، إن شاء هللاصاحب

سئل س'حة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه هللا ـ مفتي عام اململكة 
هل من منهج السلف نقد الوالة فوق املنابر؟ وما منهج : العربية السعودية

 السلف يف نصح الوالة؟
وب الوالة وذكر ذلك ليس من منهج السلف التشه6 بعي: ( فأجاب س'حته

عىل املنابر، ألن ذلك يفيض إىل الفوىض وعدم السمع والطاعة يف املعروف 
 .ويفيض إىل الخوض الذي يرض وال ينفع

النصيحة في' بينهم وبM السلطان : ولكن الطريقة املتبعة عند السلف
 .والكتابة إليهم أو االتصال بالعل'ء الذين يتصلون به حتى يوجه إىل الخ6

وإنكار املنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزË وينكر الخمر وينكر 
الربا من دون ذكر من فعله ويكفي إنكار املعايص والتحذير منها من غ6 ذكر 

 .ًأن فالنا يفعلها ال حاكم وال غ6 الحاكم
 قال بعض الناس ألسامة بن زيد ـ ريض هللا 40وملا وقعت الفتنة يف عهد عث'ن

                               
 ).556/ 4: (السيل اجلرار) 38(

 .شرح السنة  حتقيق خالد الردادي)  39(

ال أعني على دم خليفة أبداً : (كيم يقولمسعت عبد اهللا بن ع: عن هالل ابن أيب محيد قال) 40(
إين أعد ذكر مساويه عوناً على : يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فيقول: بعد عثمان، فيقال له

= 
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لكن أنكر عليه بيني ! ؟أنكر عليه عند الناس: عنه ـ أال تنكر عىل عث'ن؟ قال
 .41)وبينه، وال أفتح باب الرش عىل الناس

َّفإن بعض الناس : ( وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمM ـ حفظه هللا ـ
كل مجلس يجلسه الكالم يف والة األمور والوقوع يف أعراضهم ونرش ديدنه يف 

َّمساوئهم وأخطائهم معرضا بذلك ع'لهم من محاسن أو صواب وال ريب أن  ً
سلوك هذا الطريق والوقوع يف أعراض الوالة ال يزيد األمر إال شدة فإنه ال يحل 

الوالة وكراهتهم ًمشكالً وال يرفع مظلمة وإ·ا يزيد البالء بالء ويوجب بغض 
وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها ونحن ال نشك أن والة األمر قد 
يسيئون وقد يخطئون كغ6هم من بني آدم فإن كل بني آدم خطاء وخ6 
ًالخطائM التوابون، وال نشك أيضا أنه ال يجوز لنا أن نسكت عىل أي إنسان 

نصيحة  ولكتابه ولرسوله ارتكب خطأ حتى نبذل ما نستطيعه من واجب ال
 .42)وأل�ة املسلمM وعامتهم 

ما رأي : ( وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه هللا ـ
فضيلتكم يف بعض الشباب الذين يتكلمون يف مجالسهم عن والة األمور يف هذه 

 ).السب والطعن فيهم؟البالد ب
هذا كالم معروف أنه باطل، وهؤالء إما أنهم يقصدون : ( فأجاب فضيلته

الرش وإما أنهم تأثروا بغ6هم من أصحاب الدعوات املضللة الذين يريدون سلب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 ).6/115(انظر الطبقات الكربى البن سعد) دمه

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إعداد " املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم) "41(
 .أيب عبد اهللا بن إبراهيم الوايلي

 .من رسالة حقوق الراعي والرعية للشيخ حممد بن صاحل العثيمني) 42(
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 .هذه النعمة التي نعيشها
أما أننا نتخذ من الع«ات والزالت سبيال لتنقص والة : إىل أن قال فضيلته

و الكالم فيهم، أو تبغيضهم إىل الرعية فهذه ليست طريقة السلف أهل األمور أ
 ..…السنة والج'عة

والكالم يف والة األمور من الغيبة والنميمة، وه' من أشد املحرمات : ثم قال
بعد الرشك با، ال سي' إذا كانت الغيبة للعل'ء ووالة األمور فهي أشد، ملا 

ريق الكلمة، وسوء الظن بوالة األمور وبعث يرتتب عليها من املفاسد من تف
 .اهـ43)اليأس يف نفوس الناس والقنوط

أعتذر إليك أخي القارئ عن هذه اإلطالة فإن املوضوع يف غاية األهمية 
اعة والبطولة، والخطورة، وقد غفل عنه الذين اعتربوا الطعن يف الحكام من الشج

ولعل يف ذكر هذا القدر من النصوص وأقوال األ�ة عظة وعربة، ملن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد، وإال فالنصوص وأقوال العل'ء يف هذا املقام كث6ة، 

 .وهذا غيض من فيض، واللبيب يفهم باإلشارة
ً هينا عندك يا أهكذا أصبح أمر العقيدة: وعودا عىل بدء أقول بعد توفيق هللا

وقد وقع هذا الخلل ـ أي ( : وتقول! أحمد بحيث تتهم من يهتم به بالقصور؟
، أهكذا أصبح أمر )الخ .……القصور ـ يف عمل ج>عة اهتمت بتصحيح العقيدة

 !.دعوة األنبياء، الذي من أجلها أرسلهم هللا؟
عبادة هللا وما من نبي وال رسول إال ودعا قومه ـ أول ما دعى ـ إىل التوحيد و

وحده، وما من نبي وال رسول إال وحذر قومه ـ أول ما حذر ـ من الرشك،  قال 
                               

 ).64،65،66ص(األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة ) 43(
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 .44}ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت { :تعاىل
وقد كان مسك ختامهم محمد صىل هللا عليه وسلم، وظل يدعو إليها يف مكة 

ً عاما، ويبM معناها للناس، وأول وصية أوىص بها أول رسول وحدها ثالثة عرش
له إىل اليمن أال وهو معاذ بن جبل ـ ريض هللا عنه ـ الدعوة إىل العقيدة، فعن 
ابن عباس ـ ريض هللا عنه' ـ أن النبي صىل هللا عليه وسلم قال ملعاذ حM بعثه 

ا تدعوهم إليه عبادة إنك تقدم عىل قوم أهل كتاب فليكن أول م: ( إىل اليمن
 .45 )هللا

 ولكن ال عجب من خروج مثل هذه العبارات ممن � يسعه ما وسع السلف، 
 .و� يرتو من منبعهم الصايف النقي

 ،Mثم ما هذا الواقع الذي تدندن حوله أنت ومن عىل شاكلتك من الحركي
ة الجرائد واملجالت الكاذبة؟ أم بحيث تتهم من � يهتم به بالقصور؟ أهو قراء

 هو متابعة اإلذاعات والقنوات الكافرة؟
ثم ما فائدة معرفة الواقع، إذا كان الرجل جاهًال بالكتاب والسنة؟ أليس 
العا� بالكتاب والسنة، هو الذي له الحق يف الفتيا يف النوازل السياسية ك' قرر 

 ذلك األ�ة؟
العا� بكتاب هللا وسنة : (إعالم املوقعM: القيم قال اإلمام ابن القيم يف كتابه 

م  فهذا النوع الذي يسوغ له46رسول هللا وأقوال الصحابة فهو املجتهد يف النوازل
                               

 .36سورة النحل آية ) 44(

 .رواه البخاري ومسلم) 45(

الوقائع واملسائل املستجدة واحلادثة املشهورة بلسان العصر : يراد بالنوازل" قال بكر أبو زيد) 46(
 ).1/8) (فقه النوازل"( باسم النظريات والظواهر
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اإلفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض االجتهاد، وهم الذين قال فيهم 
إن هللا يبعث لهذه األمة عىل رأس كل مائة : ( رسول هللا صىل هللا عليه وسلم

 .48)47سنة من يجدد لها دينها
الواجب عىل املسلم أن : ( قال س'حة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه هللا ـ

يحفظ لسانه ع' ال ينبغي، وأال يتكلم إال عن بص6ة، فالقول بأن فالن � يفقه 
إال من عنده علم حتى يستطيع الحكم بأن الواقع هذا يحتاج إىل علم، وال يقوله 

ًفالنا � يفقه الواقع، أما أن يقول هذا جزافا ويحكم برأيه عىل غ6 دليل فهذا  ً
منكر عظيم ال يجوز، والعلم بأن صاحب الفتوى � يفقه الواقع يحتاج إىل دليل 

 49).وال يتسنى ذلك إال للعل'ء
أنه قد ابتيل املسلمون اليوم بفئام من هؤالء املنتسبM إىل : اعلم أخي القارئ

الدعوة حيث يطعنون يف كبار العل'ء بعبارات خفية ومختلفة، ولكنها ال تخفى 
ًعىل ذوي األلباب، فتارة يقولون عنهم إن عليهم ضغوطا تهدف إىل التأث6 يف  َّ

م ال يستطيعون أن يقولوا كلمتهم آراءهم وتحجيم دورهم يف بيان الحق، وأنه
ًبعيدا عن األغراض السياسية، ك' قرر ذلك أحمد سالم وقد مر كالمه آنفا ً. 

وتارة يقولون إنهم يربطون مواقفهم �واقف سادتهم، ك' قرر ذلك محمد 
 : فقال50رسور بن زين العابدين يف مجلته السنة

                               
 .599رواه أبو داود وأورده الشيخ ناصر يف الصحيحة برقم ) 47(

السياسة الشرعية ( اسة للشيخ عبد املالك الرمضاين، فصلانظر كتاب مدارك النظر يف السي) 48(
 ).قاصرة على اتهد

 ).313(جملة رابطة العامل اإلسالمي عدد ) 49(

 ).30ـ29:ص(هـ 1412العدد الثالث والعشرين، ذو احلجة  )50(
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وصنف آخر يأخذون ـ يعني املساعدات الرسمية ـ ويربطون مواقفهم  "
�واقف سادتهم فإذا استعان السادة باألمريكان انربى العبيد إىل حشد األدلة 
التي تجيز هذا العمل ويقيمون النك6 عىل كل من يخالفهم، وإذا اختلف 

حراف منهجهم السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة وان
وعداوتهم ألهل السنة، وإذا انتهى الخالف سكن العبيد وتوقفوا عن توزيع 

هذا الصنف من الناس ……الكتب التي أعطيت لهم هذا الصنف من الناس
ويفعلون كل يشء يطلبه السادة منهم يا إخواننا . ……يتجسسون.. …يكذبون

همة فضيلة الشيخ ال ال تغرنكم هذه املظاهر فهذه املشيخة صنعها الظاملون وم
 ".تختلف عن مهمة كبار رجال األمن

وتارة يقولون عنهم إنهم ال يفقهون الواقع الذي يعيشه العا�، وعندهم 
 .51قصور يف جانب الرتبية

                               
لقد آن للعلماء " حيث يقول ) 75ص(وكما قرر ذلك عدنان عرعور يف واقعه املؤمل ) 51(

عاجية، ويشمروا عن سواعدهم الفتية، ملمارسة واخلطباء واملدرسني أن يرتلوا من بروجهم ال
صنف وهب العلم، وسلك السبيل ) " 49ص (وقوله أيضاً يف نفس املصدر، " التربية العملية 

  ".وجهل كثريا من قضايا املنهاج وأحداث العصر
نا أنا أقول كلمت": (( ففروا إىل اهللا "         بل أوضح منه وأفظع ما قاله سفر احلوايل يف شريط 

وخاصة الذي يعيش معترك معني، . …ال نضع اللوم دائماً على جهة معينة… للعلماء 
وعلماؤنا يا إخوان كفاهم كفاهم، ال … وظروف معينة حتتم عليه جمامالت أوضاع صعبة

نربر هلم كل شيء ال نقول هلم معصومون، كفاهم أم أجهدوا أنفسهم يف طلب العلم، 
لكن نقول نعم عندهم تقصري يف …  ويف عقائدنا، يف معامالتنا وأعطونا الفتاوى يف عباداتنا

، تأملوا أيها االخوة إا عبارات خمتلفة ومن ..))…معرفة الواقع عندهم أشياء حنن نستكملها
 .بالد خمتلفة ولكنها على وترية واحدة
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 .52 وتارة يطلقون عليهم عل'ء الحيض والنفاس
الخ وما إىل ذلك من .…وتارة،...  وتارة53 وتارة أنهم ال يتثبتون يف أقوالهم،

                               
ما هي قيمة " : ( الشريط اإلسالمي ماله وما عليه" يطكما قال سلمان العودة عنهم يف شر) 52(

العامل إذا مل يبني للناس قضاياهم السياسية، اليت هي من أهم القضايا اليت حيتاجون إليها، واليت 
الذبائح والصيد : تتعلق مبصاحل األمة العامة، أتريد من العامل أن يبقى حمصوراً يف أحكام مثالً

وهذا الكالم يشبه : قلتقلتقلتقلت، )لوضوء والغسل واملسح على اخلفنيوالنسك واحليض والنفاس وا
أال تسمعون ما كالم احلسن وابن سريين، عندما تسمعون : ( ما قاله عمرو بن عبيد املعتزيل

، وما قاله أيضاً زعيم من زعماء أهل البدع وكان يريد تفضيل الكالم )إال خرقة حيض ملقاة
،انظر )عي وأيب حنيفة مجلة ال خيرج من سراويل امرأةإن علم الشاف: ( على الفقه، حيث قال

 ).2/239(االعتصام

كما ام عدنان عرعور الشيخ ربيع  بن هادي املدخلي ـ حفظه اهللا ـ يف هولندا ) 53(
لشيخ أن ا: (  حيث قال) ضوابط اجلرح والتعديل(وحبضور أمحد سالم يف حماضرته املعنونة 

ربيع  ال يتثبت ويسمع خرب إذا لقن تلقن، وميكنه أن حيكم على رجل مبجرد مكاملة هاتفية، 
فلذلك ال يقبل قوله بالعموم إال بعد التثبت منه ولقد طعن يف كثري من أهل العلم ليس له 
احلق يف الطعن فيهم وملا يسأل عن بعض األدلة ال جتد عنده دليل إال  مكاملة عن هاتف من 

ق األرض أو من غرا ال رأى الرجل وال تثبت، وقد طعن يف أناس احلق يقال يستطيعوا شر
هم من أهل السنة واجلماعة وسبقوه إىل منهج أهل السنة واجلماعة، وملا كان متحزباً كانوا 

  .اهـ..)…هم من أهل السنة واجلماعة، فريفع أحدهم السماعة ويقول فالن كذا فيصدقه
همة ـ أي عدم التثبت ـ ام ا الشيخ مقبل الوادعي ـ حفظه اهللا ـ من           وهذه الت

أن الشيخ :  قبل هؤالء القوم، فقد أخربين أحدهم وهو املدعو ـ عبد احلق التركماين ـ 
مقبال ال يتثبت قلت له كيف؟ قال مكتبة اهلداية مكتبة سلفية وال تطبع وتبيع إال للسلفيني 

لت له من أين أتيت ذا الكالم؟ قال من فالن قلت ولكن فالن والشيخ مقبل حيذر منها، ق
، فبعد التتبع  علمت أن مكتبة اهلداية مكتبة جتارية كما قال عنها )حزيب، وأنت تعرف هذا

 .الشيخ فهي تطبع وتبيع كتباً للسلفيني ولغري السلفيني
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ها يف نقطة واحدة وإن اختلفت العبارات، التهم الباطلة التي تلتقي كل
واألشخاص، وهي أنهم يريدون بكالمهم تشويه سمعة العل'ء والنيل من 
مكانتهم، لينفروا الشباب عنهم ويزهدون فيهم ويف عملهم ف'ذا تكون النتيجة؟ 

 .وهم بذلك قدموا خدمة جليلة لألعداء من حيث يعلمون أو ال يعلمون
Mهذه العبارات، تر أن النتيجة واحدة، وإن اختلفت،  فقارن أخي اللبيب ب 
 ؟54فهل من غ6ة عىل عل'ءنا

أن للعل'ء مكانة عالية، والنيل من هذه املكانة رضر بالدين ولقد : ثم اعلم
 .ندهم، يف هذا الشأنعرفوا األعداء ذلك فصوبوا سهامهم وسخروا ج

َّإن الذين يتهمون العل'ء بالتقص6 يف بيان الحق واملداهنة وعدم فهمهم 
 55.لواقع األمة يساعدون األعداء يف تحقيق بغيتهم ونيل مآربهم

                               
جاء ): 58ص"(أخالق الداعية"وشبيه ذا الكالم قاله سلمان العودة يف كتاب) 54(

فالتحزب على جزء من الدين ونسيان األجزاء األخرى هو من مرياث األمم اهلالكة، :(فيه
فتجد طائفة من املسلمني فهم اإلسالم :  الدعاةومن أعظم أسباب الفرقة واخلالف بني

التعبدي فعين بقيام الليل وكثرة الذكر وقد تضيف إىل ذلك بعض الترتيبات اليت ال أصل هلا 
 ،وجتد طائفة أخرى تم باإلسالم ……..يف الشرع ورمبا تسرب إليها من التصوف العجمي

حشد األنصار والفوز باالنتخابات، السياسي فجهادهم يف ميدان تكوين األحزاب السياسية و
وجتد فئة ثالثة عنيت باإلسالم العملي فهي تتعلم السنة واحلديث، وتشتغل ببيان صحيحها من 
سقيمها وحتذر الناس من األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وقد يصحب ذلك شيء من اجلفاء 

دت من نقلي هلذا لقد قص: قلتقلتقلتقلت).أو ضعف التعبد أو الغفلة عن واقع األمة وما يدبر هلا
سيد ( الكالم، أن تعرف على أم سلسلة متصلة، وإن اختلفت العبارات، وزعيمهم يف ذلك 

 .، فهم قد خترجوا من مدرسته متربني على كتبه)قطب

ال يقع يف أعراض العلماء املستقيمني على "يقول الشيخ صاحل الفوزان يف األجوبة املفيدة ) 55(
= 



  ����� ا���م 	� أ���ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
  أ��� ��م

  

40  

 .وقد ذم أهل العلم من اتهم العل'ء باملداهنة وعدم بيان الحق للناس
لشيخ فقال كل من العل'ء األعالم، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وا

سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ 
" عمر بن محمد بن سليم، والشيخ عبد هللا بن عبد العزيز العنقري، يف رسالتهم

 ـ:56"نصيحة مهمة يف ثالث قضايا
، من اتهام أهل 57وم' ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كث6 من الجهلة( 

العلم، والدين باملداهنة والتقص6 وترك القيام �ا وجب عليهم من أمر هللا 
 .سبحانه وكت'ن ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه

َّو� يدر هؤالء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين، والتفكه بأعراض   والذين يؤذون {:منM، سم قاتل، وداء دفM، وإثم واضح مبM، قال تعاىلاملؤ
ًاملؤمنY واملؤمنات بغ8 ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإ�ا مبينا ً ً{58. 

               أقلوا عليهم ال أبا أل بيكموا
 كان الذي سدوا                              من اللوم أو سدوا امل

فإذا سمع املنصف هذه اآليات، واألحاديث واآلثار، وكالم املحققM من أهل 
العلم والبصائر وعلم أنه موقوف بM يدي هللا ومسؤول ع' يقول ويعمل، وقف 
عند حده، واكتفى به عن غ6ه، وأما من غلب عليه الجهل والهوى، وأعجب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

فق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء ألم مينعونه من الفسق، احلق إال ثالثة، إما منا
 ".وإما  حزيب ضال ألم ال يوافقونه على حزبيته وأفكاره املنحرفة 

 ).11(ص ) 56(

 .ك كيف وصفوا رمحهم اهللا من يطعن يف العلماء باجلهلانظر رمحين اهللا وإيا) 57(

 .58سورة األحزاب آية ) 58(
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ة، وإلخواننا املسلمM إنه ويل ذلك والقادر برأيه، فال حيلة فيه، نسأل هللا العافي
 .اهـ)عليه

" سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هل من اإلجت'ع اإلستخفاف بـ
 ورميهم باملداهنة والع'لة؟" هيئة كبار العل'ء

يجب احرتام عل'ء املسلمM، ألنهم ورثة األنبياء ( ـ :فأجاب فضيلته
ف �قامهم، ووراثتهم للنبي صىل هللا عليه وسلم واالستخفاف بهم يعترب استخفا

ًواستخفافا بالعلم الذي يحملونه، ومن استخف بالعل'ء استخف بغ6هم من 
املسلمM من باب أوىل، فالعل'ء يجب احرتامهم لعلمهم وملكانتهم يف األمة، 

فبمن وملسئوليتهم التي يتولونها لصالح اإلسالم واملسلمM، وإذا � يوثق بالعل'ء 
يوثق؟ وإذا ضاعت الثقة بالعل'ء فإىل من يرجع املسلمون لحل مشاكلهم ولبيان 
األحكام الرشعية؟ وحينئذ تضيع األمة، وتشيع الفوىض والعا� إذا اجتهد وأصاب 
فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور، وما من أحد 

ًلتاريخ خ6 شاهد عىل ذلك قد�ا ّاستخف بالعل'ء إال عرض نفسه للعقوبة، وا
ًوحديثا، وال سي' إذا كان هؤالء العل'ء ممن وكل إليهم النظر يف قضايا 

 .اهـ59)املسلمM، كالقضاة، وهيئة كبار العل'ء
َإن القدح يف العل'ء والطعن في: أقول هم والتنقيص من مكانتهم سبيل من َّ

ًسبل أهل الزيغ والضالل، ذلك أن الطعن يف العل'ء ليس طعنا يف أشخاصهم، 
وإ·ا هو الطعن يف الدعوة التي يحملونها، واإلسالم الذي ينتسبون إليه، وال بد 
أن تعرف أن الطعن يف العل'ء محرم، ألنهم من املسلمM يقول عليه الصالة 

                               
 ).140ص(األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة صاحل بن فوزان الفوزان) 59(
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ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف إ( : والسالم
 .60)شهركم هذا 

ويكتسب مزيد حرمة، ألنه وسيلة للطعن يف الدين، وهذا مراد أهل البدع 
، والطرق واألسباب معتربة الطاعنM يف سلف األمة وعل'ئها التابعM لهم بإحسان

 .61باملقاصد تابعة لها
 :قال اإلمام الحافظ ابن عساكر الدمشقي

يتقيه حق وأعلم يا أخي وفقنا هللا وإياك ملرضاته وجعلنا ممن يخشاه و( 
أن لحوم العل'ء ـ رحمة هللا عليهم ـ مسمومة، وعادة هللا يف هتك أستار : تقاته

منتقصيهم معلومة، ألن الوقيعة فيهم �ا هم منه براء أمره عظيم، والتناول 
ألعراضهم بالزور واالفرتاء مرتع وخيم واإلختالف عىل من اختاره هللا منهم لنرش 

ا مدح هللا به قول املتبعM من اإلستغفار ملن العلم خلق ذميم، واإلقتداء �
{ ًوصفهم كريم، إذا قال مثنيا عليهم يف كتابه وهو �كارم األخالق وضدها عليم 

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإل`ان 
 .62 )}وال تجعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم

 
 
 

                               
 .، كتاب احلج )1218،ح 2/889(كتاب احلج،ومسلم  )2/191( رواه البخاري ) 60(

للشيخ " احلذر من القدح يف العلماء" املبحث اخلامس" قواعد يف التعامل مع العلماء" انظر ) 61(
 ).101ص(عبد الرمحن اللوحيق 

 ).29ص" (تبيني كذب املفتري) " 62(
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َّمغاالته يف البنا ودعوته إىل منهج اإلخوان املسلمM الفصل الثا~       َ 
 
 :ـ اعتباره حسن البنا مجددا1ً

 .64 "63نظرات يف منهج اإلخوان املسلمM"  قال أحمد سالم يف كتاب
 الذين 65وال يشك منصف أن اإلمام البنا رحمه هللا، هو أحد املجددين( 

                               
 ).105:ص) (63(

هذا الكتاب، الذي يزعم أمحد سالم أنه رد ستأتيك املصائب املبكية والقواصم املنكية يف ) 64(
 .فيه على اإلخوان املسلمني

حنن ال نأخذ اإلنسان إذا كان من عامة الناس : ( قال الشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا) 65(
 والعلماء ولكننا نأخذ الذين يتعصبون أو كان من طالب العلم ومل يكن من أهل العلم

تعصباً أعمى وجيعلون مثل هذا الرجل ـ أي حسن البنا ـ جمدداً رغم أن احلديث املشهور 
ال يصدق عليه بالنسبة لتاريخ الزمن الذي وجد فيه، وحنن نأسف كل األسف إىل هذا العصر 

أو عاملاً يف احلديث، أو عاملاً يف مل توجِد هذه الدعوة رجالً عاملاً، فليكن عاملاً يف التفسري، 
= 
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، والذين أسهموا ويسهمون يف بعث هذا الدين هيأهم هللا يف هذا القرن
 ).ًإعادته شامخا ك' كانوإحيائه، و

وطويت صفحة حياة الرجل الذي عاش : ( وقال بعد أن ذكر حياة البنا
 وشبابها، دون أن يتوقف أثره يف عقول إخوانه وأبنائه ويف ليجدد دين أمته

 .66)دعوتهم 
ء عىل ديار اإلسالم فعقب سقوط الدولة العث'نية، وتكالب األعدا: ( وقال

، وبعد أن عصفت يف أرضهم زوابع التنص6 67وأهله، وهبوب رياح التبش6
ِواألغالل ثارت الغ6ة اإلسالمية يف نفس فتى من خ6ة فتيان املسلمM يف هذا  َ

نينة، وبعثه ألمر رشد يريدها هللا به، وصنيع ، فحرمته الراحة والط68Ïالعرص
، فاستطاع اإلمام البنا رحمه هللا أن يحدث يدخره سبحانه لعبادة عىل يده

، فنقلها من عتبات أبواب السالطM، إىل أيد ًتجديدا حقيقيا للدعوة اإلسالمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

، إذن ماذا فعلت هذه الدعوة يف العشرات من السنيني؟ إال الصياح والزعاق، بأن .…الفقه
 ".هـ1418/رجب) أسئلة علي حسن احلليب( ، من شريط )حممدا قائدنا

 .20ص" نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني) "66(

 "التنصري" والصحيح أن يقال ) 67(

د األفعال وليس وهذا دليل على أن حركة اإلخوان املسلمني قامت ونشأت بسبب ردو) 68(
بسبب بعد الناس عن منهج التوحيد، وإال فإن محلة التنصري كانت موجودة قبل حسن البنا، 
وما زالت حىت يومنا هذا، بل حىت النصارى كانوا يدخلون يف تنظيمه، وماذا عن الدعوة 

 يف السلفية املتمثلة بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا واليت كانت يف أوج قوا
ذلك احلني، وحىت يومنا هذا؟ وغريها من الدعوات، اليت سبقت دعوة اإلخوان، وأين دعوة 

صدق ! الشيخ العالمة عبد احلميد بن باديس؟ وكذلك دعوة العلماء يف اهلند والسند؟ ولكن
  وينكر الفم طعم املاء من سقم …قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد : القائل
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ًغيورة صادقة، وانطلق بها من أساليب الوعظ الفردي املحدود ك' وكيفا، حتى ً 
استوت حركة شعبية عامة عارمة، ذات أهداف وأصول وعمق وامتداد، حتى كاد 

 .69)أن يطرق بها موقع قيادة األمة، ويتهيأ لتوجيه سياستها وترشيد أمرها
لعمل واألمانة التي بذل البنا روحه يف صيانتها، ال تزال تنتظر األمناء، وا:( وقال

 ،Mأوىل والتجديد الذي بدأ األستاذالذي بدأه البنا ما برح يستحث غ6ة املسلم 
خطواته ما انفك بانتظار أصحاب الفكر املتحرر إال من االنقياد للحق وأهل 

 .اهـ70.)……األصالة يف الفهم والحركة
 71 يف حبه وتعظيمهٍال تخرج هذه العبارات إال من إخوا~ مغال غارق: أقول

ًلحسن البنا، وإال أي تجديد يفعله رجل � يكن عاملا، و� يكن عىل منهج 
 .ًالسلف؟ بل كان صوفيا عىل الطريقة الحصافية

ًقدم شيئا لإلسالم، ولبس لبوسه ولو كان سيئا وباطًال أصبح ثم هل كل من 
ًعاملا ومجددا؟ ً 

: أهذا هو مفهوم املجدد؟ والذي أخرب عنه الرسول صىل هللا عليه وسلم بقوله
 .72)إن هللا يبعث لهذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها( 

                               
 ).7/8/9ص(منهجية الدعوة اإلسالمية املعاصرة ) 69(

 ).9ص( نفس املصدر ) 70(

أنه حيب حسن البنا " نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني " ذكر أمحد سالم يف كتابه ) 71(
 .وسيأيت التعليق على هذا إن شاء اهللا

وأورده الشيخ ناصر يف الصحيحة وغريمها  ) 2/61(، واحلاكم)4291(أخرجه أبو داود) 72(
 ).599رقم(
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قال أحمد بن حنبل من طرق : ( 73"س6 أعالم النبالء" ذكر اإلمام الذهبي يف
َّإن هللا يقيض للناس يف رأس كل مائة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول : عنه

، قال فنظرنا، فإذا يف رأس املائة عمر بن عبد 74هللا صىل هللا عليه وسلم الكذب
 .اهـ)العزيز، ويف رأس املائتM الشافعي

هؤالء هم أ�ة التجديد ومن حذا حذوهم، وليس حسن البنا الصويف ك' 
 .يزعم أحمد سالم

إن هللا ال ينزع العلم من الناس انتزاعا : (  هللا عليه وسلمقال رسول هللا صىل
ًينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العل>ء، حتى إذا T يرتك عاملا اتخذ 

 .75)ًالناس رؤسا جهاالً فسئلوا فأفتوا بغ8 علم فضلوا وأضلوا
أي تجديد يف الدعوة اإلسالمية فعله هذا الرجل؟ هل ألف : ثم قل يل بربك

ًكتابا واحدا يف التوحيد والعقيدة الصحيحة؟ وهل نادى بالدعوة إىل الكتاب  ً
والسنة عىل فهم السلف الصالح؟ وهل علم الناس السنن وذب عن حديث 

Ç أصحابه عىل حب السنة رسول هللا صىل هللا عليه وسلم الكذب؟ وهل ر
ودراستها ونرشها، وإخالص العبادة  وحده ونبذ الرشك بجميع أقسامه األصغر 

 ؟؟؟…وهل… ُواألكرب؟ ثم هل كان يهتم بالسنة، وهل
ًكل هذه األسئلة وغ6ها ال تجد لها جوابا، إال عند السلفي الذي عرف 

                               
)73) (10/46.(  

عل هذا غري الشيخ األلباين والشيخ ابن باز ـ رمحهما اهللا ـ ومل جند يف هذا العصر من يف) 74(
 .وإخواما من العلماء

ه، ، ورواه مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبض)1/194( فتح الباري ) 75(
 ).2673(رقم
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ن يكون لهذا الرجل العقيدة الصحيحة، ثم قارنها بدعوة حسن البنا، حاشا أ
 !دعوة رصيحة يف محاربة الرشك والبدع، ثم تقول عنه مجدد

نعم هو مجدد الطريقة الحصافية والبدع من املوالد وغ6ها والسعي 
 !للتقريب بM الطوائف أما أن يكون مجدد الدعوة اإلسالمية، فال وألف ال

ًدا مشي" 23ـ22ص:"فاسمعوا ماذا يقول يف مذكرات الدعوة والداعية
رأيت اإلخوان الحصافية يذكرون هللا تعاىل عقب صالة العشاء من : (بالصوفية

ًكل ليلة وكنت مواظبا عىل حضور دروس الشيخ زهران رحمه هللا بM املغرب 
والعشاء، فاجتذبتني حلق الذكر بأصواتها املنسقة ونشيدها الجميل وروحانيتها 

إىل أن .…ء وشباب صالحMالفياضة وس'حة هؤالء الذاكرين من شيوخ فضال
ًوأخذت أواظب عىل الوظيفة الزروقية صباحا ومساء، وزاد~ فيها إعجابا أن : قال ًالوالد قد وضع عليها تعليقا لطيفا جاء فيه بأدلة صيغها من األحاديث الصحيحة ًً ً

 .اهـ)تنوير األفئدة بأدلة أذكار الزروقية " وسمي هذه الرسالة
ارات إىل تعليق فإنها واضحة، وسيأb الكالم عىل ال تحتاج هذه العب: أقول

 .صوفيات البنا يف موضعه ـ إن شاء هللا ـ
ثم هل سألت نفسك يا أحمد � سقطت الدولة العث'نية، وتكالب األعداء 
عىل ديار اإلسالم؟حتى كاد البنا أن يطرق بحركته الشعبية العارمة ـ بزعمك ـ 

 موقع قيادة األمة؟
ألنها فقدت أسباب التمكM، التي وعدنا هللا إن  سكنا إن الخالفة سقطت 

 وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا {:بها استخلفنا يف األرض، قال تعاىل
الصالحات ليستخلفنهم يف األرض ك> استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
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� ًدينهم الذي ارتىض لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يرشكون 
 وبهذا الوعد كان النبي صىل هللا عليه وسلم يبرش أصحابه بالتمكM 76ً}شيئا

وخالفة األرض حين' يستقيمون عىل التوحيد الخالص، املتمثل بقوله عليه 
إ� أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم العرب، وتؤدي (: الصالة والسالم لعمه

: يا عم يقولوا: كلمة واحدة، قال: احدة؟ قالإليهم العجم الجزية، قال كلمة و
 .77)ال إله إال هللا 

 ف'ذا كان نصيب الخالفة التي سقطت من تلك الكلمة؟ وماذا كان موقفهم 
 من الذابM عنها؟

ًإن السلطان عبد الحميد كان صوفيا حنفيا متعصبا محاربا لدعوة التوحيد  ً ً ً
ن من أكرب أنصار الرشك وأهله فكيف يستحق من كان هذه حاله وأهله، بل كا

 التمكM؟
نعم وهللا إنهم كانوا يحاربون التوحيد وأهله متمثالً بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ـ رحمه هللا ـ، فقد حاربوا دعوته بكل ما أوتوا من أساليب الكذب 

ًا من الناس عن هذه واالفرتاء، وما زال رشهم حتى يومنا هذا، وصدوا كث6
الدعوة، وأخذوا منها موقف العداء، أما املحاربة بالقتال فحدث وال حرج، فقد 
سلطوا عليهم الجيوش الجرارة، فعاثت يف األرض الفساد، من قتل النساء 

منبع دعوة " الدرعية " واألطفال والشيوخ وهدم القرى وحرق األشجار، وخاصة 
 .التوحيد

                               
 .55النور آية) 76(

 ).3232 /5ج(رواه الترمذي ) 77(
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 وهو يتحدث عن دخول األتراك والجيش املرصي 78 قال الشيخ عث'ن بن برش
الدرعية، بقيادة إبراهيم بن محمد عىل باشا ـ وايل دولة الخالفة املزعومة عىل 

ثم أمر عىل العساكر ـ أي إبراهيم ـ  بهدم دورها وقصورها، وأن : ( مرص ـ
وال يرحموا صغ6ها وال كب6ها، فابتدر العساكر يقطعوا نخلها وأشجارها، 

مرسعM وهدموها وبعض أهلها فيها مقيمM، وأشعلوا يف بيوتها الن6ان وتفرق 
 .اهـ)أهلها يف النواحي والبلدان، وذلك بتقدير الذي كل يوم هو يف شان 

ف' أشبه هذا العمل الوحيش �ا عمله التتار باألمة اإلسالمية وخالفتها، 
 .نا هللا ونعم الوكيلفحسب

ثم حÑ ابن برش عن مأساة مقتل الشيخ سلي'ن بن عبد هللا آل الشيخ، 
تيس6 العزيز الحميد يف " حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومؤلف كتاب 

هـ ـ قتل الشيخ 1233ويف آخر هذه السنة ـ أي : ( فقال" رشح كتاب التوحيد
وهاب وذلك، أن الباشا ملا صالح أهل سلي'ن بن عبد هللا بن محمد بن عبد ال

ًالدرعية ك« عنده الوشاة من أهل نجد عىل بعضهم بعضا، فرمي عند الباشا 
بالزور والبهتان، واإلثم والعدوان فأرسل إليه الباشا وتهدده وأمر عىل آالت اللهو 
من الرباب إغاظة للشيخ ثم أخرجه إىل املقربة وأمر العساكر أن يرموه بالرصاص 

 .اهـ)79ًوه جميعا فمزقوا جسمه رحمه هللا تعاىلفرم
ف'ذا كانت نتيجة الخالفة التي حاربت دعوة التوحيد؟ كانت أن أخذها هللا 
وأهلها، أما اتباع دعوة التوحيد التي جددها الشيخ املجاهد محمد بن عبد 

                               
 )342:ص" (عنوان اد يف تاريخ جند" يف كتاب) 78(

 ).337: ص(عنوان اد يف تاريخ جند ) 79(
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مد بن سعود، فاستجاب له من الوهاب، ونارصه يف ذلك أخوه اإلمام مح
استجاب، فقاموا مرة أخرى بفضل هللا ومنه، واستولوا عىل الرياض، ثم توالت 

 إنّا {:ًفتوحاتهم حتى انتزعوا الحجاز من أيدي الخرافيM، مصداقا لقوله تعاىل
ف' أعظم ، 80}لننرص رسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد

 .81الدعوة إىل التوحيد
غاية األما~ يف الرد عىل " وإن أردت املزيد، فإ~ أحيلك إىل مقدمة كتاب

، حيث تم تأليفه أيام دولة الخالفة العث'نية التي كانت 82لأللويس" النبها~ 
تحمل اسم اإلسالم ال ليشء سوى وجود رشيعة مؤسسة عىل املذهب الحنفي، 
أما رشك القبور، فلم يكن ألحد أن يتكلم عنه وال بنصف كلمة، وينهى عن 

ًمظاهر الوثنية التي كانت قد انترشت يف البالد انتشارا ذريعا ً. 
 : اعتباره البنا مجتهداًـ2

إال أن اإلنصاف يقيض أن نبM أن اإلمام البنا صاحب : ( قال أحمد سالم
، وسع جهده هو معذور ومأجور لوقوفه عندما أداه اجتهاده وعلمهاألصول، 

 .83)وطاقته شأن كل مجتهد
فاد يف اختياره مذهب السلف، وحضه وقد أحسن اإلمام رحمه هللا وأ: ( وقال

وهذا ال يقدح يف عىل التمسك به، وإن كان قد أخطأ يف تبيينه والتعرف إليه، 
                               

 ).51آية : (سورة غافر) 80(

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه ”اإلمام حممد بن عبد الوهاب دعوته وسريته"انظر)81(
 .اهللا

 ).بامسهسبب تأليفه الكتاب وعدم التصريح : ( حتت عنون) 82(

 .136نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ص) 83(
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 .84)إخالصه، بل معذور مأجور مثاب الجتهاده إن شاء هللا تعاىل
ما أك« املجتهدين يف هذا الزمان، فكل من تكلم باسم اإلسالم ورفع : أقول

ًة باسم اإلسالم وجمع حوله خليطا من الناس، ووضع لهم أصوالً وقواعد راي
باطلة فهو مجتهد، واملجتهد ك' ال يخفى عليكم إن أصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر، فيالغربة اإلسالم، ويالجهالة القوم، ويالبعدهم عن الحق ومنهج أهل 

 .الحق
سنة ومحاربة الرشك والبدعة كان فهل عندما ترك البنا الدعوة إىل التوحيد وال

ًمجتهدا؟ وهل عندما فوض يف األس'ء والصفات، كتفويض الخلف كان مجتهدا؟  وهل عندما اختار الصوفية والطريقة الحصافية واملرغنية وانغمس فيها كان ًَّ
ًمجتهدا؟ وهل عندما دعى إىل  التقريب بM السنة والشيعة كان مجتهدا؟ وهل 

ً نتعاون في' اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في' اختلفنا "عندما رفع شعاره 
ًوانطالقا من هذه القاعدة قد جمع يف صفوف دعوته كل الفرق الضالة " فيه 

، 86 وغالة الصوفية، وأشاعرة بل حتى النصارى85من خوارج، ومعتزلة وروافض
 ؟..…؟ وهل.…ًكان مجتهدا؟ وهل

                               
 .80املصدر السابق ص) 84(

موقف علماء املسلمني من الشيعة والثورة اإلسالمية " قال عز الدين إبراهيم يف كتابه ) 85(
ن صفوف اإلخوان املسلمني يف العراق كانت تضم الكثري من ومن املعروف أ): " 16ص"(

 "……الشيعة اإلمامية

هـ، 1410جاء يف جملة لواء اإلسالم العدد األول السنة اخلامسة واألربعني، شهر رمضان ) 86(
وان املسلمني كان ضمن واإلمام حسن البنا عندما شكل اللجنة السياسية العليا لإلخ ( 39ص

 ).لويس أخنوخ، وهيب دوس، ثابت كرمي : أعضاءها ثالثة من املسحيني، هم األساتذة
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ًحسن البنا الصويف األشعري الضال املبتدع عقيدة ومنهجا أصبح مجتهدا ً !
ملعتزلة، فعىل هذا ال حرج عىل الخوارج ألنهم اجتهدوا فأخطئوا وال لوم عىل ا

والقدرية والروافض وكل الفرق الضالة، ألنهم اجتهدوا فأخطئوا وهم معذورون 
 .87} وال تقف ما ليس لك به علم{:سبحانك هذا إفك عظيم، قال تعاىل! بذلك

فال بد أن تعرف أخي املسلم أن مسائل االجتهاد موكولة إىل أهل االجتهاد، 
ألعالم، والجهابذة الكرام، من أهل العقيدة الصحيحة واملنهج وهم العل'ء ا

 .السليم، وليس أهل الزيغ والخرسان
ًاالجتهاد املعترب رشعا، هو الصادر عن أهله الذين : ( قال اإلمام الشاطبي

 .اهـ88)اضطلعوا �ا يفتقر إليه االجتهاد
ًي الحق، وكان قبل ذلك متبعا لسبيل فإذا استفرغ العا� وسعه يف تحر: قلت

ًاملؤمنM، يف طلب الحق من الكتاب والسنة، والبد أن يكون جامعا آللة العلم 
التي  كنه من معرفة الحق بدليله، ثم أخطأ يف املسألة فهذا مغفور له مأجور 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم ( : عىل اجتهاده، لقول النبي ـ صىل هللا عليه وسلم ـ
 .89)ب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرأصا

لو أقدم فحكم أو أفتى بغ6 علم لحقه اإلثم، قال : ( وقال الحافظ ابن حجر
ًابن املنذر وإ·ا يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عاملا باإلجتهاد فاجتهد، وأما إذا � 

                               
  ).36:آية:(سورة اإلسراء) 87(

 ).4/167(املوافقات ) 88(

 ).6919رقم ( رواه البخاري  ) 89(
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 .91 ")90القضاة ثالثة" ديث ًيكن عاملا فال، واستدل بح
إذا حكم "وأردفه حديث  " القضاة ثالثة" وقال الخطا� بعد ما ذكر حديث 

فأما من � يكن محال لإلجتهاد فهو متكلف وال يعذر بالخطأ يف ": ( الحاكم
م، بل يخاف عليه من أعظم الوزر، بدليل حديث ابن بريدة عن أبيه عن الحك

 .92)الحديث" القضاة ثالثة: "النبي صىل هللا عليه وسلم قال
ومن تكلف ما جهل، وما � تثبته معرفته، كانت : ( وقال اإلمام الشافعي

ودة، وهللا أعلم، وكان موافقته للصواب إن وافقه من حيث ال يعرفه غ6 محم
بخطئه غ6 معذور، إذا ما نطق في' ال يحيط علمه بالفرق بM الخطأ والصواب 

 .93)فيه
ومعنى هذا : ( قال الشيخ أحمد محمد شاكر يف تعليقه عىل كالم الشافعي

 ما ًأن املجتهد يف الفقه اإلسالمي عىل قواعد اإلسالم ال يكون معذورا إذا: واضح
كان اجتهاده عىل غ6 أساس من معرفة، وعن غ6 تثبت يف البحث عن األدلة من 
الكتاب والسنة، حتى لو أصاب يف الحكم، إذ تكون إصابته مصادفة، � تÂ عىل 

                               
القضاة ثالثة، واحد يف اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة، فرجل عرف : ( ولفظه) 90(

احلق فقضى به، ورجل عرف احلق فجار فهو يف النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو 
ام ، و الترمذي يف كتاب األحك3573أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية، رقم ) يف النار

 ).2614(، وصححه األلباين يف اإلرواء )1322(

 .393ص / 7352ح /21فتح الباري كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب) 91(

 ).5/205(معامل السنن ) 92(

 ).53ص(الرسالة ) 93(
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 .94)دليل، و� تÂ عىل يقM، و� تÂ عىل اجتهاد صحيح
فمن كان خطؤه لتفريطه في' يجب عليه من  ( :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ُاتباع القرآن واإل�ان، أو لتعديه حدود هللا بسلوك السبل التي نهى عنها أوإلتباع 
 .95)هواه بغ6 هدى من هللا فهو الظا� لنفسه، وهو من أهل الوعيد

: ( 96مات عىل أربع مراتبقال اإلمام ابن القيم ـ رحمه هللا ـ تحت فصل املحر
وقد حرم هللا سبحانه القول عليه يف الفتيا والقضاء وجعله من أعظم املحرمات، 

قل إ�ا حرم ر� الفواحش ما ظهر { : بل جعله يف املرتبة العليا منها، فقال تعاىل
 ترشكوا با� ما T ينـزل به منها وما بطن، واإلثم والبغي بغ8 الحق، وأن

، فرتب املحرمات أربع مراتب، بدأ }ًسلطانا، وأن تقولوا عىل هللا مال تعلمون
ًبأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى �ا هو أشد تحر�ا منه وهو اإلثم والظلم، ثم 
ًثلث �ا هو أعظم تحر�ا منه' وهو الرشك به سبحانه، ثم ربع �ا هو أشد 

 كله وهو القول عليه بال علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بال ًتحر�ا من ذلك
 .اهـ)علم يف أس'ئه وصفاته وأفعاله ويف دينه ورشعه

ًفكم كان البنا مفرطا يف اتباع الكتاب والسنة وفهم سلف األمة، والقول : قلت ِّ ع ًعىل هللا بغ6 علم، وكم كان متعديا حدود هللا بسلوكه السبل التي نهى الشارُ
عنها، ومنها الصوفية، بل إنه حارض يف وكر من أكرب أوكار الرشك وهو مشهد 
: السيدة زينب، فقال كلمة يف حفل الهجرة �سجد السيدة زينب حيث جاء فيها

                               
 ).13ص" (السمع والطاعة" انظر ) 94(

 ).3/317(جمموع الفتاوى ) 95(

 ).38:ص(إعالم املوقعني عن رب العاملني) 96(
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لهذه املناسبة أيها اإلخوة أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم يف رعايتها ( 
َّوهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا رسائركم عمن نا ل منكم أو أساء إليكم، فوهللا ُ

إ~ لضنM بهذه القلوب التي ال تعرف إال معا~ الحب يف هللا و� تسعد إال 
�شاعر األخوة الحقة الصادقة،أضن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو 

 .97)الخ.. ……تشوه ببغضاء، وتنال من صفائها خصومة إن الدين حب وبغض
ففي هذا املشهد الذي فيه الدعاء لغ6 هللا واالستغاثة والنذر والذبح لغ6 هللا، 
وكأنه � ير الطائفM حول املشهد واملتمسحM به، و� يسمع الذين يرفعون 
أصواتهم بالدعوات  للسيدة زينب طالبM منها قضاء الحاجات التي ال تطلب إال 

الناس يتصفية الرسائر، وتطه6 القلوب من الحقد من هللا عز وجل، ينصح البنا 
 !!!والبغضاء وهي مليئة بالرشك األكرب

ًف' أشبه هذا املوقف بكنيسة النصارى حيث جعلوا  فيها رشيكا يف خلقه، 
ًباتخاذهم عيىس ابنا ، ثم ينصحهم القسيس باملحبة والتسامح والتصافح، 

ًرى الساكت عن هذا الرشك، مجددا، وتصفية القلوب، فحسبنا هللا عىل من  ي
 ً!ومجتهدا

ًوكم كان البنا هادما لعقيدة الوالء والرباء، التي هي من أهم أصول هذا 
فأقر إن خصومتنا : ( الدين، حيث جعل خصومتنا مع اليهود ليست دينية فقال

لليهود ليست دينية ألن القرآن الكريم حض عىل مصافاتهم ومصادقتهم، 
إنسانية قبل أن يكون رشيعة قومية وقد أثنى عليهم وجعل واإلسالم رشيعة 

، وحين' أراد } وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسنً{بيننا وبينهم اتفاقا
                               

 ).1/192(قافلة اإلخوان املسلمني ) 97(
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فبظلم من {القرآن أن يتناول مسألة اليهود من الوجهة االقتصادية فقال تعاىل
 .اهـ98}الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم

 من كان عدواً � ومالئكته ورسله {: ماذا كان فهم البنا لقوله تعاىل:أقول
؟ أنزل هللا ذلك حM قالوا للنبي صىل }وجربيل وميكال فإن هللا عدو للكافرين

عدونا من جربيل، قالوا ذاك : هللا عليه وسلم من يأتيك بالوحي من املالئكة قال
 .املالئكة، لو كان الذي يأتيك بالوحي ميكائيل لتابعناك

 ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى حتى {: وماذا كان فهمه لقوله تعاىل
 ؟}تتبع ملتهم 

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أرشكوا { :ولقوله تعاىل
 ؟}

ذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم يا أيها الذين آمنوا ال تتخ{ :ولقوله تعاىل
 Y؟}أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظامل 

ود كث8 من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إ`انكم  كفاراً { :ولقوله تعاىل
 .}حسداً من عند أنفسهم من بعد ماتبY لهم الحق

فاة اليهود ومصادقتهم، فرية عظيمة فتبM أن قوله إن القرآن حضنا عىل مصا
عىل كتاب هللا الذي ال يأتيه الباطل من بM يديه وال من خلفه، وما ذلك إال 

                               
، ومثل هذا الشعار رفعه )1/409"(خوان املسلمون أحداث صنعت التاريخاإل" من كتاب ) 98(

البد لإلسالم أن ): ( 61ص" (معركة اإلسالم والرأمسالية" فقال يف كتابه: سيد قطب أيضاً
حيكم ألنه العقيدة الوحيدة اإلجيابية اإلنشائية اليت تصوغ من املسيحية والشيوعية معاً مزجياً 

 ). ويزيد عليها التوازن والتناسق واالعتدالكامالً يتضمن أهدافها
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 .دليل عىل جهله أو تجاهله لفساد منهجه وقصده، بهذا الكتاب املبارك
 :ًـ اعتباره البنا إماما وشهيدا3ً

 رحمه هللا، حرية اإلمام الشهيدومن أبرز ما يتميز به : ( 99 قال أحمد سالم
الفكر، ورحابة النظر وانفتاح العقل ،وأصالة القرار، وصدق التوجه، إىل جانب ما 
حباه هللا من قدرات عقلية فريدة، وخصائص نفسية عالية وما تيرس له من علم، 

ي رس الحرارة الدا�ة وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، وهذه الصفات بجملتها ه
ِيف اإلمام ورس إحساسه الشفاف الثابت بآالم املسلمM وهمومهم، وهي الركيزة  ِ
التي استند إليها واستمد منها اإللهام يف تخطيطه، وهذه املؤهالت باإلضافة إىل 
العلم الراسخ ذي األبعاد الشاملة، هي عدة يف كل أوان ومكان، وكل من عرف 

، يعلم بديهة ،أن جهده كان بعد توفيق هللا رس قيام س6ة اإلمام رحمه هللا
 ).ج'عة اإلخوان

لقد عجز اإلخوان املسلمون غ6ك أن يصفوا زعيمهم بهذه األوصاف، إال : أقول
 ج'دى األوىل 7ما ذكره جابر رزق نقالً عن مجلة الدعوة السنة األوىل العدد 

عن حسن البنا "  والزعيماملر�..حسن البنا"هـ لصالح عش'وي يف مقالته1370
 :قال فيها

Óيا منصف املو½ من األحياء…… قد كنت أوثر أن تقول رثا  
رحم هللا البنا لقد كان فلتة من فلتات الطبيعة قل' يجود �ثله : ( ثم قال

الزمان وهو � �ت بل حي عند ربه يرزق وحي يف قلوب أتباعه، وحي 

                               
 ).8ص"(منهجية الدعوة اإلسالمية املعاصرة) "99(
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 .100)بآثاره
ًقال ذلك أحمد سالم عندما كان إخوانيا، وقد رد عليهم يف كتاب : ولعلك تقول
 .101وهو اآلن سلفي

هـ 1412يف " يف منهجية الدعوة اإلسالمية املعارصة "لقد طبع كتابه : أقول
يف " سقط يف الفتنةحتى ال ن" وهو يطعن يف عل'ء املنهج السلفي، وطبع كتابه

 هـ وهو يطعن يف العل'ء، فأي تغ6 حصل يف منهجه؟؟؟1417
الذين يزعم أنه رد فيه عىل " نظرات يف منهج اإلخوان املسلمM " بل إن كتابه

اإلخوان املسلمM ما هو إال دعوة إىل منهج اإلخوان، ولكن بعد وضع األيدي عىل 
املجال لتصحيحه وترشيده مواطن الخلل ـ حسب فهمه ـ والقصور  لفتح 

نظرات " وإغناءه، ك' ذكر ذلك يف مقدمة كتابه، وال تنس أن عنوان الكتاب هو
 .102"يف منهج اإلخوان املسلمM دراسة نقدية إصالحية

                               
كم أنت مسكني يا : قلتقلتقلتقلت، )65ـ60ص"(ته ومعاصريهحسن البنا بأقالم تالمذ) "100(

عشماوي، وجاهل بالدين وخمالف لشريعة رب العاملني، ومردداً لكالم الكفرة وامللحدين، إن 
الذي ينصف املوتى من األحياء هو اهللا سبحانه وليس البنا، فهو اخلبري حبال األموات 

هللا خالق كل شيء، وهو على كل شيء واألحياء، وأن الطبيعة والزمان ال ختلقان شيئاً، بل ا
 .قدير

وستأتيك الطوام "نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني دراسة نقدية إصالحية "أي كتاب ) 101(
ان ولكن بعد التصحيح والترشيد،  املوجودة فيه ـ وقد مر بعضها ـ ودعوته إىل منهج اإلخو

كما يزعم صاحبه وكما يفهم، وإنه ملن الظلم واإلجحاف أن يقال عن هذا الكتاب إنه رد 
 .على اإلخوان املسلمني

يف كتابه ما أنا عليه " نظرات يف منهج اإلخوان " إن أمحد سالم حييل قُراءه إىل ) 102(
كتاب فيه ومضات سلفية يشكر عليها ولكنه ـ ، وهذا ال1416الذي طبع يف " وأصحايب

= 
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 اختار منهج السلف، بل إنه �دح البنا فيه، ويثني عىل منهجه، ويزعم أنه
وحض عىل التمسك به، ويعترب اإلخوان املسلمM الفرقة الناجية والطائفة 

 البنا 103لقد قامت الج'عة التي بناها اإلمام: ( املنصورة، و�دح قادتهم، فيقول
عقيدة : بإحياء جوانب مغفلة من اإلسالم، فبعثت صورة اإلسالم الشمولية

ًورشيعة، وسياسة وعبادة وسيفا ومصحفا  وذلك يف عنفوان املد العل'~ ـ ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

وإذا تأمل الداعية "  احلاشية 64مع األسف ـ ينقضها، بني احلني واآلخر ، فمثالً يقول ص
يف مناهج هذه اجلماعات، كاألصول العشرين، والصفات الستة، أو غري ذلك من املناهج، 

لنبوة يف أصوله وال فروعه، والعدل جيد أن هذه املناهج ـ مبا فيها من خري ـ ال متثل منهاج ا
يقضي أن ننتفع مبا فيها من اخلري املوافق للسنة، ومبا لدى أصحاا من جتربة، ونرمي ما فيها 

هذا هو منهج املوازنات الذي يدندن حوله أمحد : أقولأقولأقولأقول" من الدخن واالحنراف الذي داخلها 
 يوجد فرقة من الفرق الضالة، إال وأصحاب املناهج املنحرفة لكي يواروا به سوءام وإال فال

وفيها ما يوافق السنة حىت الشيعة، فهل ننتفع من خريهم؟ وهل أئمة السلف يفتقرون إىل 
التجربة لكي نأخذها من أهل البدع؟ مث أي خري يف منهج ال ميثل منهاج النبوة يف اصوله وال 

 فروعه؟

إنه ال جيوز إلنسان حيترم نفسه أن يعتربه ـ أي البنا ـ إماماً : ( قال الشيخ زيد املدخلي) 103(
 عقيدته وال يف سلوكه التعبدي وال يف منهج دعوته ملا يف هذه اجلوانب عنده يقتدى به ال يف

من األخطاء الفاحشة، اليت يبغضها من أنار اهللا بصائرهم بالعلم النافع وأحيا بواطنهم 
وظواهرهم بالعمل الصاحل وال عربة مبن أشربوا يف قلوم منهج حزب اإلخوان وقادة اإلخوان 

أتستبدلون أتستبدلون أتستبدلون أتستبدلون { : اطفني يف كل مكان، وإنه ليحق لكل عاقل أن يقول هلممن املنتظمني واملتع
وذلك لتركهم كثرياً من خصائص املنهج السلفي الذي كله } الذي هو أدىن بالذي هو خريالذي هو أدىن بالذي هو خريالذي هو أدىن بالذي هو خريالذي هو أدىن بالذي هو خري

خري، ويا ليتهم وقفوا عند هذا احلد، بل إن هلم يف مهزه وملز دعاته صوالت وجوالت 
ويفندها العلماء الفضالء من داخل هذه البالد ودعايات يعرفها وميقتها العقالء ويعقلها 

 .52ص"اإلرهاب وآثاره على األفراد واألمم " من كتاب ) وخارجها
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يف مرص ـ والذي تحرك عىل يد االستع'ر وأتباعه وعمالئه ثم تصدت 104الالديني
ملوجات التبش6 واإللحادية واإلباحية، وأثرت املكتبة �جموعات من الكتب التي 
جلت معا~ اإلسالم، ودفعت يف نحور أعدائه، وقدمت الشهداء عىل ثرى 

، أو الطائفة املنصورة، 105قة الناجيةفلسطM وكل هذه األع'ل من مهمة الفر
التي أخرب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم أنها باقية يف هذه األمة إىل قيام 

مر هللا، ال ال تزال طائفة من أمتي قا¢ة بأ: " الساعة، قال صىل هللا عليه وسلم
، "يرضهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأ£ أمر هللا وهم ظاهرون عىل الناس

وهللا سبحانه وتعاىل ال يظلم مثقال ذرة، ولنئ كانت هناك أخطاء، أو تقص6، 
                               

 "غري الديين " والصحيح ) 104(

" صفة الغرباء "من الكتب اليت أحال إليها أمحد يف ختريج حديث الفرقة الناجية كتاب ) 105(
وقد مجع طرق احلديث : ( ما أنا عليه وأصحايب حيث قال" لسلمان العودة وذلك يف كتابه 

ها واإلحالة إىل هذا الكتاب في: ، قلت")صفة الغرباء " األخ سلمان بن فهد العودة يف كتاب 
غش وخيانة وعدم النصيحة للمسلمني، وكان حقيقاً عليه أن يكتفي بإحالته إىل أهل العلم 
والفضل فقط، وليس إىل صفة الغرباء، وإن كان البد كان الواجب عليه أن يبني لقرائه ما يف 
هذا الكتاب من خمالفات ملنهج السلف، بل االنتقاص من أهل احلديث الطائفة املنصورة، 

أهل احلديث هم " أنه ما وقف على أخطاء هذا الكتاب، فما وقف على كتاب وعلى فرض 
للشيخ الدكتور ربيع بن هادي املدخلى ـ أطال " الطائفة املنصورة حوار مع سلمان العودة 

اهللا يف عمره وجعله شوكاً يف أعني أعدائه وشجى  يف حلوقهم ـ الذي دحض فيه شبه 
وث، وقد ظهر ألساطني العلم أنه ذو فكر خارجي، سلمان؟ حييل إىل كتاب رجل خملط مل

  .يعرفه من خرب أشرطته وما حتويه من حتريض وييج على والة األمور يف عبارات خمتلفة
وال حيل أن تكتم النصيحة للمسلمني ـ برهم وفاجرهم ـ يف : "           قال اإلمام الرباري

لمني فقد غش الدين ومن غش الدين أمر الدين فمن كتم فقد غش املسلمني ومن غش املس
 .91:شرح السنة حتقيق خالد الردادي ص" فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني
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 .106)َفنسأل هللا تعاىل أن يتقبل من املحسن ويصَفح عن امليسء
ه دعوة رصيحة إىل منهج اإلخوان املسلمM، وإىل االلتحاق بهذه هذ: أقول

الحركة الحزبية الهالكة، ألنها شملت بزعمه كل جوانب اإلسالم الشمولية عقيدة 
 .الخ.……ورشيعة، وسياسة وعبادة

 Mولرسوله ولإلسالم أعظم من هذه الخيانة، وأي غش للمسلم فأي خيانة 
 الذي وفقنا إىل رصاطه املستقيم، رصاط الذين أعظم من هذا الغش؟ فالحمد 

أنعم عليهم، من أسالفنا الصالحM وعافانا من أفكار السياسيM والحركيM، يف كل 
M107وقت وح. 

، عقيدة ورشيعة: فبعثت صورة اإلسالم الشمولية: ( َأما ما يخص قولك
ًوسياسة وعبادة وسيفا ومصحفا، وذلك يف عنفوان املد العل'~ ـ الالديني يف  ً
مرص ـ والذي تحرك عىل يد االستع'ر وأتباعه وعمالئه ثم تصدت ملوجات 

 ).…التبش6 واإللحادية واإلباحية
كيف يصح أن تكون دعوة اإلخوان إسالمية شاملة عقيدة وهي ال : أقول

ًوال تعرف شيئا اسمه الحب يف هللا والبغض يف هللا، وال ! ؟تحارب العقائد املنحرفة
الكراهية ال ملبتدع وال لكافر، بل إن مؤسسها، يقول عن دعوته إنها ليست 
موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من األديان، وال يكرهون حتى اليهود، فال 

لب مسلم؟ بل أدري أين البغض يف هللا عند البنا الذي ال يجوز أن يخلوا منه ق
إن كل أهل الحق يتقربون إىل هللا ببغض دعوة البنا ك' يتقربون ببغض أهل 

                               
 .106نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ص) 106(

 .سيأيت الكالم يف عقيدة البنا ومنهج اإلخوان أكثر إن شاء اهللا) 107(
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 .البدع
ً فقد احتفل اإلخوان املسلمون �دينة اإلس'عيلية �رور عرشين عاما عىل 

وليست حركة اإلخوان : ( إنشاء الج'عة ويف هذا الحفل خطب البنا فقال
 أو دين من األديان أو طائفة من املسلمM موجهة ضد عقيدة من العقائد

الطوائف إذ إن الشعور الذي يهيمن عىل نفوس القا�M بها أن القواعد األساسية 
ًللرساالت جميعا قد أصبحت مهددة باإللحادية وعىل الرجال املؤمنM بهذه 
األديان أن يتكاتفوا ويوجهوا جهودهم إىل إنقاذ اإلنسانية من هذا الخطر وال 

ًن األجانب النزالء يف البالد العربية واإلسالمية وال يضمرون لهم سوءا يكره اإلخوا
، فأين هذا 108)حتى اليهود املواطنM � يكن بيننا وبينهم إال العالئق الطيبة

 التصدي للتبش6 الذي تزعمه؟
يجد عرشات بل مئات من  إن الناظر يف نصوص الكتاب والسنة :أقول

النصوص يف تسفيه العقائد املنحرفة من كل امللل والنحل، و� تحرتم تلك 
النصوص من الكتاب والسنة و� تعرتف بأي دين غ6 اإلسالم، و� �يز اليهود 
والنصارى بيشء سوى عدم إجبارهم عىل اإلسالم إذا ما أعطوا الجزية عن يد 

قاتلوا الذين ال يؤمنون با� وال باليوم اآلخر {:وهم صاغرون مهانون، قال تعاىل
وال يحرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 

 .}حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
وهم صاغرون أي ذليلون حق6ون مهانون، ولهذا ال يجوز : (قال ابن كث6

مM بل هم أذالء صغرة أشقياء ك' جاء يف إعزاز أهل الذمة وال رفعهم عىل املسل
                               

 ).1/211(عباس السيسي " قافلة اإلخوان املسلمني) " 108(
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صحيح مسلم عن أ� هريرة ـ ريض هللا عنه ـ عن النبي صىل هللا عليه وسلم، أنه 
ال تبدؤا اليهود والنصارى بالسالم وإذا لقيتم أحدهم يف الطريق : (قال

 ولهذا اشرتط عليهم أم6 املؤمنM عمر بن خطاب ـ ريض 109)فاضطروه إىل أضيقه
 اهـ110)هللا عنه ـ تلك الرشوط املعروفة يف إذاللهم وتصغ6هم وتحق6هم

ولكننا لألسف ما سمعنا وما رأينا من قادة اإلخوان غ6 اللقاءات والجلسات 
وات واملؤ رات مع كل الفرق وامللل والنحل، من النصارى والزيارات والند

واليهود والقوميM والعل'نيM والوطنيM، والبعثيM، ولوال خشية اإلطالة لنقلت 
لكم العرشات من مواقف قادتهم من كتبهم، واملجالت الناطقة باسم دعوتهم، 

 ولكني أكتفي من يوم تأسيسها حتى يومنا هذا، وقد نقلت لكم كالم البنا آنفا
 .بذكر قولM لزعيمM آخرين من زع'ئهم

ًمصطفى السباعي ـ زعيم اإلخوان يف سوريا سابقا ـ فقد أصدر بيانا : األول ً
ًفليس اإلسالم دينا معاديا للنرصانية بل هو معرتف بها مقدس لها : ( جاء فيه ً

 أيف حرية وأما توهم االنتقاص من املسيحيM وامتياز املسلمM فأين االمتياز؟
ًالعقيدة؟ واإلسالم يحرتم العقائد جميعا أم يف الحقوق املدنية والتساوي يف 
ًالواجبات؟ واإلسالم ال يفرق بM مسلم ومسيحي وال يعطي للمسلم حقا يف 
ًالدولة أك« من املسيحي والدستور ينص عىل مساواة املواطنM جميعا يف 

 : الحقوق والواجبات ثم اقرتح أربع مواد
                               

تاب بالسالم ـ أخرجه مسلم يف كتاب السالم ـ باب النهي عن ابتداء أهل الك) 109(
 ).2167(رقم

 ).2/458" (تفسري ابن كثري) "110(
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 . اإلسالم دين الدولة الرسميـ1
 .ـ األديان الس'وية محرتمة ومقدسة2
 .ـ األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية3
ـ ال يحال بM املواطن وبM الوصول إىل أعىل مناصب الدولة بسبب الدين 4

 .111)أو الجنس أو اللغة
الم أعظم من هذا؟ حيث يحق للكافر أن يكون أي  ييع وإذالل لإلس: قلت

وهللا سبحانه وتعاىل ! ويحق للمرأة أن تتوىل رئاسة الدولة! ًحاك' عىل املسلم
أفنجعل {:ويقوله سبحانه} أذلة عىل املؤمنY أعزة عىل الكافرين{ :يقول

الرجال قوامون { : ، ويقوله سبحانه}املسلمY كاملجرمY ما لكم كيف تحكمون
: والرسول صىل هللا عليه وسلم يقول} نساء ¤ا فضل هللا بعضهم عىل بعضعىل ال

 .112)َّما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( 
إن الوحدة : ( حسن الرتا� ـ زعيم اإلخوان يف السودان ـ حيث يقول: الثا�

 إليها الوطنية تشكل واحدة من أكرب همومنا وإننا يف الجبهة اإلسالمية نتوصل
باإلسالم عىل أصول امللة اإلبراهيمية التي تجمعنا مع املسيحيM برتاث التاريخ 
الديني املشرتك وبرصيد تاريخي من املعتقدات واألخالق إننا ال نريد الدين 

                               
أليس :قلتقلتقلتقلت، )98ـ93ص) (مصطفى السباعي رجل فكرة وقائد دعوة ( انظر كتاب ) 111(

هذا مبدأ علمانياً خبيثاً وهو املساواة يف احلقوق بني مجيع املواطنني بغض النظر عن الدين، 
ألن الدين عند العلمانيني ال يستحق أي احترام أو تقدير، حيث ال يهمهم أن يعرفوا أي 

 فأين التصدي للمد العلماين؟!! األديان حق أو باطل

  .رواه البخاري) 112(
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 اهـ 113)عصبية عداء بل وشيجة إخاء يف هللا الواحد
أن :  الرتا� وإخوانه ـ وقد سبقهم إليه البنا ك' مر ـهذا هو فهم: قلت

املسلمM والنصارى واليهود تجمعهم معتقدات واحدة، وأن النصارى واليهود ما 
 ما كان {:زالوا عىل أصول امللة اإلبراهيمية، فأين أنت يا ترا� من قوله تعاىل

ًإبراهيم يهوديا وال نرصانيا ولكن كان حنيفا مسل> وما ك ً ً ً Yان من املرشك{. 
قل هو { إله املسلمM؟ ) هللا الواحد( فال أدري أي إله يقصد الرتا� يف قوله 

{ ، أم إله النصارى؟  }هللا أحد هللا الصمد T يلد وT يولد وT يكن له كفوا أحد
وقالت { ، أم إله اليهود }هللا ثالث ثالثة{ و  } وقالت النصارى املسيح ابن هللا

 . } ابن هللاليهود عزير
هذه هي بعض مواقف قادة اإلخوان، وال أظنه يخفى عليكم موقف اإلخوان 
من الوحدة الوطنية التي هي مبدأ عل'~ خبيث، وموقفهم من حزب الوفد 

وة اإلخوان ـ فبعثت ـ أي دع( :  ثم يأb أحمد سالم فيقول114العل'~ الكافر،
ًعقيدة ورشيعة، وسياسة وعبادة وسيفا ومصحفا، : صورة اإلسالم الشمولية ً

وذلك يف عنفوان املد العل>� ـ الالديني يف مرص ـ والذي تحرك عىل يد 
االستع>ر وأتباعه وعمالئه ثم تصدت ملوجات التبش8 واإللحادية 

 .، فحسبنا هللا ونعم الوكيل)الخ…واإلباحية
َتبهم أثرت املكتبة �جموعات، فسبحانك هذا كذب عظيم، فأين أما أن ك َ

هذه الكتب التي جلت معا~ اإلسالم؟ فو هللا ما رأينا يف كتبهم إال الدفاع عن 
                               

 .م1985/ 8/10 يف 736جملة اتمع العدد ) 113(

 .عباس السيسي" قافلة اإلخوان املسلمني " انظر يف ذلك ) 114(
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الصوفية والقبوريM واألشاعرة، والروافض، بل حتى كتب الزنادقة، ويف املقابل 
هو عبد هللا الهجوم عىل كتب السلف وعل'ء السلف، فهذا أحد شيوخهم و

حيث يحث عىل رضورة ربط "تربية األوالد يف اإلسالم"ًناصح العلوان يؤلف كتابا 
الولد بالشيخ املر� ويختار للمسلمM أن يربوا أوالدهم ويربطوهم بكتب شيوخ 
الزنادقة وذكر منهم ابن عر� وعبد الوهاب الشعرا~، وغ6هم ثم يقول بعد 

Mن هؤالء الشيوخ و� يرتقوا إىل درجتهم بل إنهم يهاجمو: ( ذلك عن السلفي
 .115)هم غارقون يف الشبهات

عدو العقيدة السلفية وعل'ئها يف زمانه ـ " زاهد الكوثري"وهذا هو الدجال 
م حشوية السلفية وأنه" السيف الصقيل"عامله هللا �ا يستحق ـ يهاجم يف كتابه

إنه كتاب رشك وقال " كتاب التوحيد"وسخفاء وقال عن كتاب اإلمام ابن خز�ة 
إن كان ابن تيمية شيخ اإلسالم فعىل اإلسالم " عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .116"السالم
ثم نجد الثناء العاطر عىل هذا الرجل من قبل قادة اإلخوان، ومنهم 

 أكرب مسؤول لج'عة اإلخوان يف سوريا، حيث يقول عنه يف عبدالفتاح أبو غدة
اإلهداء إىل روح أستاذ املحقق "( الرفع والتكميل" تعليقه عىل حاشية كتاب

 ".زاهد الكوثري" الحجة املحدث األصويل املتكلم النظار املؤرخ اإلمام
ًأما دفاعهم عن األشاعرة يف كتبهم، فحدث وال حرج، بدءا بالبنا وانتهاء ا ً

إن املسلمM خالل العصور : ( بالصابو~ وسعيد حوى، حيث يقول هذا األخ6
                               

 ).845/846:ص(اجلزء الثاين ) تربية األوالد يف  اإلسالم) (115(

 .5السيف الصقيل ص) 116(
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: أ�تهم يف االعتقاد وأ�تهم يف الفقه وأ�تهم يف التصوف والسلوك إىل هللا تعاىل
 .117)فأ�تهم يف االعتقاد كأ� الحسن األشعري وأ� منصور املاتريدي

ات محمد الغزايل وهو أحد املؤلفM واملنظرين يف الحزب اإلخوا~، وأما كتاب
فهي مملوءة بالتهجم عىل املظاهر الرشعية، من إعفاء اللحية وتقص6 الثياب، 
وعدم التشبه بالكفار، حيث يصفها باألوصاف املقذعة، مثل القشور، 
والسفاسف، والقضايا الطفيلية، ويقول عن النقاب بأنه شبح مثل سمت 

 .فإنا  وإنا إليه راجعون! 118العفريت
ودفاع اإلخوان املسلمM يف كتبهم عن الشيعة أشهر من أن يعرف، وجوالت 

 .حسن البنا يف التقريب بM السنة والشيعة، نار عىل علم
املكتبة وجلت معا� اإلسالم والتي أثرت هذه كتبهم التي �دحها أحمد سالم 

 .بزعمه
أما ما يخص حرب فلسطM الذي يفتخر به أحمد سالم وقادة اإلخوان 
ويدندنون حوله يف كل زمان ومكان، فلم تكن إال دعايات مكثفة، الستقطاب 
ًالناس وجمع األموال، فحرب فلسطM � تكن إال دجًال وشعوذة وضحكا عىل 

جوا قصص بطوالت تتحدث عن تضحياتهم عقول املرصيM وغ6هم، وقد نس
 من آن ألخر أنباء األعداد الضخمة إلنقاذ وشهدائهم، وكانت صحفهم تذيع119

                               
 .22ص" سعيد حوى" جولة يف الفقهني) 117(

 .انظر كتاب معركة احلجاب، اجلزء الثاين، حملمد إمساعيل) 118(

ما أجنب اإلخوان املسلمني عندما يشتد األمر م حىت ولو أدى ذلك إىل التخلي عن ) 119(
وهو " التاريخ السري جلماعة اإلخوان املسلمني" فقد ذكر علي عشماوي يف مذكراته!! دينهم

= 
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فلسطM، الذي تقوم به ج'عة اإلخوان املسلمM، وأنه قد تم تجهيز عرشة آالف 
ّإخوا~ وتسليحهم وأنهم ينتظرون األمر بالزحف، وأن هم الج'عة منرصف إىل  َ
إعداد العرشة آالف الثانية، ـ وأنا ال أظن أن أرض فلسطM تتسع لهذا العدد 

ضخم زيادة عىل أهلها ـ نعم قد شاركوا �جموعات بسيطة، وأعطوا قتىل، ال
ولكن ليس ك' يصورونه، ألن إعالمهم إعالم مبني عىل كاذب، وقاعدتهم يف ذلك 

، ف' من قضية يف العا� اإلسالمي، إال وترى اإلخوان )الغاية تربر الوسيلة( 
ل باسمها، ويستقطبوا املسلمون يشيدون لها الدعايات، ل¨ يجمعوا األموا

عواطف الناس لهم، فهم  يحاولون االستيالء عىل كل يشء، املايض والحارض 
 .واملستقبل، فحسبنا هللا ونعم الوكيل

ف' أبرعهم يف رفع الشعارات الرنانة الكاذبة باسم الجهاد، ل¨ يجمعوا 
 .األموال، ثم ينفقوها يف مآربهم الشخصية

ًفهمت بعد ذلك أيضا أن : ( الحليم حيث قالوإليك ما اعرتف به محمود عبد
اإلخوان املسلمM أخذوا عىل عاتقهم النهوض �همة محدودة هي أن يقوموا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 معركة جرح فيها عدد كبري يتحدث عن االنشقاقات اليت حصلت بينهم واليت أدت يف النهاية إىل
بدأ بالضرب : ( من اإلخوان، وكان يف الفريقني ممن شهد حرب فلسطني وقتال القنال، مث قال

املربح يف الواحات وانتهى باملقاطعة التامة والعزل عن اموعة، حىت وصل بأحد اإلخوان يف تلك 
جون أن يتحول عن الدين احلقبة ـ ومن كثرة األضطهاد ـ إىل الطلب الرمسي من إدارة الس

اإلسالمي ويعتنق املسيحية، وهذا ثابت يف سجالت السجون، مما أدى مبأمور السجن أن يستدعي 
أحد القساوسة ليقنعه أن يظل على دينه، وأن ال يتسرع يف اختاذ مثل هذا القرار بعد فشل املشايخ 

 ).45:ص: ( انظر املذكرة) يف إقناعه
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بجمع التربعات ملجاهدي فلسطM، فكان األستاذ املرشد يف كل مرة يوم جمعة 
يوزعنا عىل عدة مساجد يف القاهرة، يرسل إىل كل مسجد اثنM عىل األقل ، ثم � 

ع األموال إلعانة املجاهدين الفلسطينيM ، بل لربط قلوب الناس بهم ، يكن جم
 .120)واختبارهم ملدى تجاوبهم لها 

ولكن الذي أحببت أن أبينه للقارئ هو أن لجوء اإلخوان ): ( 92:ص(ثم قال 
ملساجد كان أقرص الطرق للوصول إىل رشح قضية فلسطM لجمهور املسلمM يف ا

بهم إىل فهم الفكرة اإلسالمية فه' صحيحا �ا فيها جانب القوة والحرية 
والجهاد والسياسة ، وهو ما كانوا يعجزون عن فهمه باألساليب املجردة من 

 ) .املحارضات واملقاالت 
هذا دليل عىل أنهم اتخذوا من قضية فلسطM سبيالً إىل جمع الناس : قلت

 ؟!ول حزبهم، وهذه هي الحزبية يف غطاء الغ6ة عىل جراح املسلمMح
وأما إيقاظ الروح اإلسالمية يف مسلمي الشعب املرصي ): ( 90:ص( وقال 

املضلل، فإن هذا املوضوع كان معضلة أمام دعوة اإلخوان ، واإلخوان وقد فهموا 
 اإلسالمية دعوتهم وجدوا أن بينهم وبM توضيح معا� دعوتهم ـوهي املعا~

العليا لهذا الشعب ـ عقبات كأداء ، م' حشا به املستعمر وأذنابه عقوله من 
التضليل واألوهام ، وم' تناولوا به عواطفه ومشاعره من تخدير حتى � تعد 
تستجيب لداعية منهم وال لخطيب مفوه ، وال تستقيم مع منطق أو برهان ، 

َّقول املضللة واملشاعر املخدرة من فكان البد ل¨ يصل اإلخوان إىل هذه الع َّ
قارعة تحل قريبا من دارهم ، توقظ هؤالء املو½ بزلزالها ، وتبعثهم من أكفانهم 

                               
 ).89:ص" (اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ) " 120(
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 ). بصواعقها، فكانت قضية فلسطM وهي الزلزال، وهي القارعة 
 أما أين كانت تذهب هذه األموال؟ فيجيب عليه محمود عبد الحليم 

 القارئ بهذه املناسبة إىل أن النقود التي كنا أحب أن أنبه):( 174:ص:(قائالً
نجمعها لفلسطM من املساجد واملقاهي والبارات، � يكن القصد منها إعانة 
إخواننا املجاهدين الفلسطينيM بها، فهم كانوا من هذه الناحية يف غ6 حاجة 

، وقد إليها ، ألن أغنياء أهل فلسطM من التجار كانوا من وراء هؤالء املجاهدين 
حرض السيد أمM الحسيني يف بعض زياراته للمركز العام لإلخوان ومعه بعض 

وإ·ا كان جمعنا لهذه التربعات ـ ك' قدمت يف … هؤالء التجار ، وعرفنا بهم 
ًفصل سابق ـ أسلوبا من أساليب التأث6 يف نفوس الناس بهذه القضية ، وربطا 

 ).  تجاوبهم معهالقلوب الناس وعقولهم بها ، واختبارا ملدى
 وشهد شاهد من أهلها{ هذا هو أحد قادة اإلخوان يقول هذا القول  : قلت

، وهذا هو الكذب والغش والخيانة وأكل أموال الناس "ومن فمه أدنه"} 
بالباطل، وقد أثبت الواقع أن موقف اإلخوان املسلمM ال يختلف عن القضايا 

د عرفت أنهم يستغلون قضية ، وق121املعارصة ع' رشحه محمود عبد الحليم
                               

حني كنت أضع اللمسات األخرية هلذا البحث وقفت على خرب نشرته جريدة الشرق ) 121(
قائد شيشاين يتهم احلركات األصولية "هـ حتت عنوان1420/شوال/22األوسط،  بتاريخ 

ام الكولونيل عمر سوغايبوف نائب رئيس احلرس : ( جاء فيه" بنهب أموال املساعدات
الن مسعدون إىل العواصم األوربية، املنظمات اجلمهوري الشيشاين ومبعوث الرئيس اص

سرقة التربعات املالية اليت مجعت خالل شهر رمضان وعيد الفطر "األصولية يف بريطانيا بـ
وقد علمتم ما قام به اإلخوان من مجع لإلموال : قلتقلتقلتقلت، )لصاحل ضحايا احلرب الشيشاين

 هـ باسم اجلهاد الشيشاين،1420خالل شهر رمضان من عام 
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 .فلسطM للدعاية
أن كل جهاد � يؤسس عىل التوحيد الذي : ثم ال بد أن تعرف أخي القارئ

بعث هللا به رسوله ، وأنزل الكتب ورشع من أجله الجهاد ، فهو جهاد ضائع وأن 
صاحبه قد ضل وأضل، وأخطأ الطريق األمثل، الذي سار عليه كل نبي مرسل، 

 تاب منزل، فبم يفتخر أحمد سالم؟؟؟ونطق به كل ك
 وإن كان اإلخوان املسلمون هم الطائفة املنصورة والفرقة الناجية ك' زعمت 
يا أحمد فعىل اإلسالم السالم فأين مكان السلفيM أهل الحديث الذين شهد لهم 

 .عل'ء األمة عىل مدار التاريخ أنهم الطائفة املنصورة والفرقة الناجية
شيخ اإلمام العالمة عبد العزيز بن باز ـ رحمه هللا ـ عن سئل س'حة ال

هل " ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعM فرقة كلها يف النار إال واحدة" حديث
ج'عة التبليغ ماعندهم من رشكيات وبدع، وج'عة اإلخوان عىل ما عندهم 
من تحزب وشق للعصا عىل والة األمور وعدم السمع والطاعة هل تدخل 

M؟..هات 
من خالف عقيدة املسلمM دخل يف الثنتM والسبعM فرقة : ًالشيخ مقاطعا

والتي هي من أمة اإلجابة، فرقة عىل عقيدة سليمة، واثنان وسبعون فرقة فيهم 
 .الكافر، وفيهم العايص وفيهم املبتدع

 من ضمن االثنM والسبعM؟) كذا(هل هاتM الفرقتM: السائل
رشيط مسجل من دروس الشيخ "[ سبعMنعم من االثنM وال: الشيخ
 ].بالطائف
 يجب أن تعرف أخي املسلم أنه ليس كل من رد عىل اإلخوان :وأخ8اً

 .                ًاملسلمM يصبح سلفيا
 فقد رد محمد رسور بن زين العابدين عىل اإلخوان بعبارات أقوى م' رد 
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رش كالمه يف مجلة السنة ًأحمد سالم يف نظراته، غ6 أنه � يؤلف كتابا وقد ن
 وهاجم فيها اإلخوان بعد أن 1413العدد السابع والعرشين ج'دى اآلخرة عام 

 ًعمل معهم عرش سنM ك' ذكر ذلك عن نفسه فهل أصبح سلفيا؟
هيأ هللا يل أجواء علمت من خاللها أن الدعوة إىل هللا : ( فاسمع ماذا يقول

 الصالح رضوان هللا عليهم و� يجب أن تكون من خالل عقيدة ومنهج السلف
 bقناعا Mتكن الج'عة التي أنتسب إليها كذلك وكنت أحاول التوفيق ب
الجديدة ووضعي يف هذه الج'عة ولكن هيهات فاملسافة بعيدة والخرق يتسع 
صحيح أن الج'عة يف املنطقة التي أقيم فيها ليس فيها أشاعرة أو متصوفة أو 

جود يف أماكن أخرى وبينهم مسئولون من كبار معتزلة ولكن هذا الصنف مو
أهل الحل والعقد يف إطار بالد الشام أو يف إطار البلدان العربية وهؤالء عند 
منتسبي الج'عة ثقات وغ6 مسموح بنقدهم أو تجريحهم ألن األصل يف 
توثيقهم انت'ئهم لهذه الج'عة وليس األصل املنتمي إىل هذه الج'عة يشعر 

ًالصويف أقرب إليه مرات ومرات من فالن السلفي لسبب بسيط جدا بأن فالنا 
 . فاألول من الج'عة والثا~ مستقل وال ينتمي ألية ج'عة

 لقد سئمت من سياسة التجميع عىل أساس غ6 سليم ورصت أعتقد فشل 
سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخالئق وإن زعموا أنهم من النرص قاب 

" ويعذر بعضنا بعضا في' اختلفنا فيه"ترداد من حويل قوسM أو أدË ومللت 
كيف يعذر بعضنا بعضا يف اختالف التضاد وهذا اإلعذار يعني أنه ال فرق 
يستحق الذكر بM السلفيM وأهل االعتزال وغ6هم من أهل البدع والخرافات، 
إن الغوغائية هي التي تجعل هؤالء الناس يرددون هذه املقولة وعندما 

 .. ن من الغوغائية والسطحية سوف يشعرون بخطر هذا الشعاريتحررو
وفضال عن هذا وذاك � أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الج'عة عىل كل 
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قول وإن كان هذا القول رشعيا وعليه أدلة واضحة من الكتاب والسنة حاولوا 
تأويل هذه النصوص حتى ال تتعارض مع أقوال القادة، وهذه هي مشكلة 

اع يغالون يف حب قادتهم ويزداد هذا الغلو مع مرور الزمن وقلة العل'ء األتب
 . العاملM واندراس العلم 

 كنت صغ6ا عندما انتسبت إىل هذه الج'عة وكنت أفقد الحد األدË من 
العلوم الرشعية التي  كنني من معرفة حدود الطاعة ولهذا فقد كنا نخضع 

 .ملزاجية املسئول عنا
أن نقاطع فالنا ألنه انحرف عن خط الج'عة وكنا نستجيب له ألنا كان يأمر ب

نعتقد أن طاعة هذا املسئول طاعة  ولرسول وهو أي املسئول الذي علمنا هذا 
االعتقاد وكنا نعلم بطريقة أو أخرى أن هذا األخ الذي قاطعناه � ينحرف عن 

ًف اختالفا شخصيا مع خط الج'عة و� يتخل عنها أو يناصبها العداء ولكنه اختل
صاحبنا الذي أمرنا �قاطعته وكنا يف هذه الحالة نبحث عن أعذار للمسئول عنا 
فإن � نجد أوهمنا أنفسنا بان الج'عة عىل خ6 ما يرام ويجب أن النشغل �ا 

 . أهـ) …ال يعنينا
ً   فهل يعني هذا أن محمد رسور أصبح سلفيا بهذا الرد، وهو يكفر الحكام 

حيث يقول يف حوار بينه وبM " آل سعود " ودون استثناء، ويخص منهم قاطبة 
ما رأيك بهذا القول لو سلم أبناء عبد العزيز من : قال صاحبي: ( صديق له

يا : البطانة العل'نية التي تحيط بهم ملا كانت األمور بهذا السوء؟ فأجاب رسور
، ويكفر 122) واحدةهم أخبث من بطانتهم العل'نية ألن عقائد الطرفM…أبا

                               
 . 3ـ2: ص) هـ1413( سنة ) 26(جملة السنة عدد ) 122(
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الشعوب باملعصية وعىل عقيدة الخوارج، حيث أنه يرى أن قوم لوط عليه 
السالم مشكلتهم هي إتيان الذكور وليس الرشك با، ولو أنهم استجابوا له يف 

 ومع 123)هم أي معنى دعوته إىل اإل�ان با وعدم اإلرشاك به ملا كان الستجابت
ًهذا وذاك، فهو ال يزال يطعن يف عل'ء الدعوة السلفية غمزا، وملزا وقدحا، وقد  ً ً

 .ًمر يشء من كالمه، عل' أنه يساير اإلخوان يف مواقف أخرى
Mبل خرج من تنظيم فالحق أن محمد رسور � يخرج من اإلخوان املسلم ،

، بدليل مدحه وثنائه عىل 124م1965البنا ودخل يف تنظيم سيد قطب، أي تنظيم 
ًسيد قطب يف مقاالته التي كان ينرشها يف مجلة املجتمع عندما كان نائبا 

 .لرئيسها، وكذلك مدحه له يف مجلة السنة، وغ6ها من املواقف
                               

 ).158:ص"(منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا " انظر كتابه ) 123(

" اإلخوان املسلمون يف ميزان احلق"قال فريد عبد اخلالق وهو من قادة اإلخوان يف كتاب) 124(
بدأت نواة هذا " ( 1965حقائق عن تنظيم " ، حتت عنوان )113/114/115:ص(

: مث قال . … ممن سبق اعتقاهلم من اإلخوان التنظيم يف أول العقد السادس باجتاه عدد قليل
واتصل هؤالء األفراد بالشهيد سيد قطب عقب اإلفراج عنه وكلهم شباب قليلي اخلربة 
وحمدودي الفقه، وعرضوا عليه أمر التنظيم وأنه يضم أقلية ممن سبق اعتقاهلم من 

وره يف التنظيم د) سيد قطب ( ويف الوقت الذي باشر فيه الشهيد : إىل أن قال.…اإلخوان
رجع األخ املسئول الذي راجعهم يف أمر التنظيم إىل املرشد العام يسأله عن حقيقة هذا 
التنظيم، وعما إذا كان قد حصل على إذن منه يف نشاطه الذي يقوم به والذي حيمل على 

، مث تكلم عن تاريخ فكر )الظن بأن استخدام القوة من وسائله وإن أخفى القائمون على ذلك
أحملنا فيما سبق إىل أن نشأة فكر التكفري بدأت بني : ( لتكفري يف السجون واملعتقالت فقالا

شباب بعض اإلخوان يف سجن القناطر يف أواخر اخلمسينات وأوائل الستينات،وأم تأثروا 
بفكر الشهيد سيد قطب،وكتاباته وأخذوا منها أن اتمع يف جاهلية، وأنه قد كفر حكامه 

 .)…وا حلاكمية اهللا بعد احلكم مبا أنزل اهللا وحمكوميه إذا رضوا ذلكالذين تنكر
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وي ـ وهو منهم ـ يف ًوممن رد عىل اإلخوان املسلمM أيضا عيل عش'
آخر قادة التنظيم الخاص، " التاريخ الرسي لج'عة اإلخوان املسلمM" مذكراته

وبM ما آلت إليه هذه الج'عة من تيه وانحراف وحذر الشباب منهم، ومن كل 
منهم، وأن االنحرافات قد جاءت من داخل اإلخوان " فرخت"التنظي'ت التي 

ن تصلح منهم يا أحمد، وأن الفساد بدأ من أنفسهم، فال أدري ماذا تريد أ
مؤسسهم؟؟؟ وقد عمل هذا الرجل معهم ـ ثالثة وعرشين عاما ـ ك' ذكر عن 

 .نفسه
إن املرحلة املص6ية التي نعيشها يف مرص والوطن العر�، والتي ازداد : ( فقال

يها فيها الخلط يف األمور إىل الدرجة التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وعتمت ف
وضاع الشباب وسط هذا الضجيج العايل من التيارات " الطرق"الرؤى وتشابكت

الرؤية ضيق الحياة االقتصادية " غبش" الفكرية ـ وخاصة الدينية منها ـ  وزاد يف
الذي دفع بالشباب إىل اليأس وتلمس أي طريق يغيبون فيه عن واقعهم األليم، 

اإلخوان " ج الكث6 منها من عباءةوالساحة مليئة بالتيارات املختلفة التي خر
Mاملسلم " Mًوإن كان كل يف واد بعيد ـ فكريا وتنظي' ـ وزاد الخالف ب ً

الج'عات، وزادت زاوية االنحراف عن الهدف وهو الدين الحنيف، ونسوا 
تختلف أمتي إىل بضع وسبعM شعبة : " حديث الرسول عليه الصالة والسالم

 واعتقد كل 125"من استمسك بكتاب هللا وسنتي: حدةكلهم يف النار إال شعبة وا
 .أنه عىل الحق واتهم اآلخرين بالبطالن

يرفعون شعارهم الشه6 بM الج'عات والهيئات " اإلخوان املسلمون" ووقف
                               

 .مل أقف على هذا اللفظ للحديث) 125(
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دعونا نتعاون في' اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعض في' اختلفنا : " اإلسالمية
وهو شعار يحاولون به اإلمساك �وقع الريادة، وتوجيه دفة األمور " هفي

لصالحهم دون محاولة الوقوف لتصحيح املسار أو تلقي السلبيات أو تقويم 
االنحراف الذي استفحل أمره يف مجال الحركة اإلسالمية، حتى أصبحت توصم 

الكث6ين إما يف بالعنف واإلرهاب يف كل بالد الدنيا، وكان السبب هذا كله وقوع 
 .إفراط شديد وإما يف تفريط مخل

ًلهذا كله فإنني أرى أنه قد آن األوان ألقف محذرا وفاتحا املنافذ للشمس 
والهواء النقي أن يدخال إىل رساديب الج'عة التي عفن هواؤها وتعطنت 
ًرائحتها، وحتى تكون تجربتي معهم نذيرا للشباب أن يلتمس خطاه وأن يرى 

امه قبل أن يخطوا، وأال يلغي عقله وال كيانه ليعطي السمع والطاعة مواقع أقد
ًفقد وهبنا هللا العقل تكر�ا لإلنسان فال ينبغي أن يتنازل عنه ……ألحد أيا كان

 .حتى ال يلعب بأقدارنا أحد أيا كان وتحت أي شعار
 التنظي'ت اإلسالمية يف العا�" أم" كانت" اإلخوان"وبداية فإنني أعترب أن 

َّفرخت" العر� ألنها أقدمها، وهي التي بقية التنظي'ت بعد ذلك، وبداية " َ
 .اهـ126)االنحرافات جاءت من داخل اإلخوان أنفسهم

                               
، ومما ذكره يف هذه )4ـ3: ص" ( التاريخ السري جلماعة اإلخوان املسلمني" انظر) 126(

ة اجلمعة وجاء وقت صال: ( املذكرة ـأيضاً ـ أن سيد قطب مل يكن يصلي اجلمعة فقال
فقلت له ـأي لسيد ـ دعنا نقم نصلي، وكانت املفاجأة أن علمت ـ وألول مرة ـ أنه 

إنه يرى ـ فقهياـ أن صالة اجلمعة تسقط إذا سقطت اخلالفة، : ال يصلي اجلمعة، وقال
وأنه ال مجعة إال خبالفة، وكان هذا الرأي غريباً علي ولكين قبلته ألنه ـ فيما أحسب ـ 

 )112ص: ( ظر، ان)أعلم مين
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 ًفهل يعني هذا الكالم  أن عيل عش'وي  أصبح سلفيا؟؟؟
 !127ً ـ كون البنا إماما1

Mوالجواب عليه من وجه: 
ا جناية كب6ة، وظلم عظيم أل�ة إن إطالق هذه الكلمة عىل حسن البن: األول

الدين من سلف هذه األمة، كاإلمام مالك، واإلمام األوزاعي، واإلمام الثوري، 
واإلمام الشافعي، واإلمام أحمد، واإلمام ابن تيمية، واإلمام محمد بن 
عبدالوهاب، ومن كان عىل نهجهم من أ�ة الهدى، من العل'ء الربانيM، واأل�ة 

قا�M بالكتاب والسنة، السالكM منهج سلف هذه األمة، الحافظM املجتهدين، ال
للرشيعة، وليس قادة اإلخوان كسيد قطب والبنا، ومحمد قطب، وسعيد حوى، 
وأمثالهم من املفكرين والحركيM الذين أضلوا شباب األمة فتنبهوا يا أهل السنة 

 .128إىل خطر األدعياء، واكشفوا الستار عن هذه الغمة
                               

نظرات يف منهج " مرة يف كتابه 128أطلق أمحد سالم كلمة اإلمام على حسن البنا  ) 127(
 !فتنبه" اإلخوان املسلمني

هل جيوز وصف البنا باإلمام والشهيد : فضيلة الشيخ ربيع بن هادي املدخليسئل ) 128(
: ( وادد، وهل ميكن صدور مثل هذا الكالم من سلفي غيور على املنهج؟ فأجاب فضيلته

هذه األقوال ال تصدر إال من واحد من اثنني، إما جاهل غيب مل يعرف اإلسالم ومل يفقهه، 
ما أهل السنة فلم يشهدوا هلذا الرجل مبثل هذه الشهادات اليت وإما من جاهل مضلل متعامل، أ

 هذه األلقاب الضخمة أوقعت كثرياً من شباب }}}}ستكتب شهادم ويسألونستكتب شهادم ويسألونستكتب شهادم ويسألونستكتب شهادم ويسألون{{{{يقال فيها 
األمة يف البدع والضالل، ألن البنا كان صوفياً أشعرياً وكان خطيباً ليس بعامل مل يفقه سنة 

من أئمة احلديث وال من أئمة الفقه وال من أئمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مل يكن 
التفسري، وليس له أي إمامة يف أي جمال من ااالت وإمنا كان راسخ القدم يف التصوف ويف 
األشعرية وأوقع األمة يف متاهات ويف جهاالت وضالالت وكان حيتشد يف تنظيمه الروافض 
= 
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د هللا بن سعيد السجزي رحمه هللا ـ يف قال أبو اإلمام الحافظ أ� نرص عبي
: رسالته إىل أهل زبيد ـ بعد أن ذكر اآليات التي هي يف اإلمامة، ومنها قوله تعاىل

 ـ: قال129}وجعلنا منهم أ¢ة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون{ 
 ) Mمدوحون ، وأ�ة ضالل أ�ة حق م: فل' علم أن األ�ة عىل رضب

 .مذمومون ، احتجنا إىل أن نبM أحوال الرضبM ، ليتبع املحق، ويهجر املبطل
هم املتبعون لكتاب ربهم سبحانه، املقتفون سنة نبيهم صىل هللا : فأ�ة الحق

 ) .عليه وسلم، املتمسكون بآثار سلفهم، الذين أمروا باإلقتداء بهم 
ًعىل هذا املنهاج بدءا بالصحابة ثم ثم ذكر شيئا عن علومهم ومن هم  واليوم فمن عرف : (التابعM ، وذكر أس'ء بعضهم وأماكن وجودهم، ثم قال 

 ).منه لزوم املنهاج وظهر تقدمه يف العلوم التي ذكرناها فهو إمام مقتدىبه
وكونه متبعا للسلف مجانبا للبدع حكم بإمامته، واستحق أن : ( وقال أيضا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

ألعظم، وقد يلتحق م بعض اجلهال واخلوارج وغالة الصوفية وهم الذين يشكلون السواد ا
السفهاء من الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة أو السلفيني فيفسدون وينحرفون، مث بعد ذلك 
يطلقون مثل هذه الشهادات على هذا الرجل الذي مل يعرف منهج السلف ومل يسر 

فات يف فيجب على املسلم أن ال يتكلم يف األشخاص والقضايا إال بعلم أما ااز……فيه
إلقاء األلقاب الضخمة الشهيد اإلمام ادد على أناس ليسوا بشيء يف العقيدة وال يف املنهج 
وال يف فقه اإلسالم، مثل سيد قطب، والبنا، واملودودي، والترايب، أمثال هؤالء الناس يسميهم 

 يف طريق ومل يقودوا الناس خطوة واحدة! أئمة وهم أئمة الضالل أئمة البدع والعياذ باهللا؟
السلف الصاحل وإمنا قادوهم يف متاهات وضالالت ودعوة التقريب بني الرفض وبني اإلسالم 

هذه دعايات املضللني جيب أن حيذرها كل ذي عقل سليم وكل ذي منهج …… احلق، 
 .هـ1419/ شوال/ 7، )أجوبة على أسئلة منهجية(من شريط ) اخل…سديد

  ).24:آية:(سورة السجدة) 129(
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 .)130()ليه ويعتمد عليهيؤخذ عنه ويرجع إ
أما أ�ة الضاللة من املرشكM واملدعون الربوبية، واملنافقM، ثم كل : ثم قال

عتقدات من أحدث يف اإلسالم حدثا وأسس بخالف الحديث طريقا، ورد أمر امل
إىل العقليات، و� يعرف شيوخه باتباع اآلثار، و� يأخذوا السنة عن أهلها، أو 

 اهـ131)أخذ عنهم ثم خالفهم
ًوقد بوب اإلمام البخاري بابا بعنوان صلىا باب اإلقتداء بسنن رسول هللا " َّ

 .ً}واجعلنا للمتقY إماما{:ًعليه وسلم، ذاكرا قول هللا تعاىل
إن إيراد البخاري لهذه اآلية يف هذا الباب دليل عىل فقهه العظيم : قلت

ـرحمه هللا ـ، ألن اإلمامة ليست لذات الشخص ألنه فالن أو ألنه نسب إىل العلم 
 .السلف الصالحأو الدعوة، بل اإلمامة ملا يحمله من علم عىل منهج 

ًفأي لزوم ملنهج السلف كان عليه حسن البنا؟ إن البنا كان سياسيا وواعظا  ً َّ
َّمن الوعاظ، يف مجتمع باض الجهل فيه وفرخ، يتفىش فيه الرشك والبدعة،   .والبعد عن توحيد هللا إال من رحمه هللا

؟ وأي  وإال أي إمام من أ�ة السلف كان يذهب لزيارة القبور والصالة عندها
إمام من أ�ة السلف كان يحتفل باملولد النبوي؟ وأي إمام من أ�ة السلف كان 

 يحرض مجالس الذكر الصويف؟
                               

فهل كان البنا من هذا الضرب؟ نترك اجلواب لك أيها القارئ اخلبري مبسلك القوم الذين ) 130(
 .يبجلهم أمحد سالم

رسالة السجزي إىل أهل الزبيد يف الرد على من أنكر احلرف "انظر) 131(
 .)228ـ205:ص"(والصوت
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ًإن حال البنا � يكن إال كحال القصاصM الذين كان السلف أشد الناس ذما 
 .ًلهم وتحذيرا منهم ومن مجالستهم

َّارا تتأجج أحب إيل ألن أرى يف ناحية املسجد ن: (  قال أبو إدريس الخوال~ ً
 .132)ًمن أن أرى يف ناحية املسجد قاصا يقص

ًوكان ابن عمر يلفى خارجا من املسجد فيقول:(  قال سا� ما أخرجني إال : ُ
 .133)صوت قاصكم هذا

 من الكتاب والسنة ألنهم يلهون الناس عن تعلم العلم النافع املقتبس: قلت
وبفهم سلف األمة ك' هو حال اإلخوان املسلمM، وغ6هم من أتباع الج'عات 

 .الضالة حيث يزهدون يف العل'ء ويطعنون فيهم
ال يتكلم عىل : قد قيل: لو قصصت عىل إخوانك؟ فقال: (قيل البن س6ين

ن أكون الناس إال أم6 أو مأمور أو أحمق؟ ولست بأم6 وال مأمور وأكره أ
 .134)الثالث

وملا دخل سلي'ن بن مهران األعمش البرصة، نظر إىل قاص يقص يف املسجد، 
فتوسط …حدثنا األعمش عن أ� إسحاق، وحدثنا األعمش عن أ� وائل :  ( فقال

يا شيخ؟ : األعمش الحلقة ورفع يديه وجعل ينتف شعر إبطيه، فقال له القاص
الذي أنا فيه خ6 من : تستحي؟ نحن يف علم وأنت تفعل هذا؟ فقال األعمشأال 

أل~ يف سنة وأنت يف كذب، وأنا األعمش، : كيف ذلك؟ قال: الذي أنت فيه، قال
                               

 )109ص(البدع واحلوادث للطرطوشي ) 132(

 ).109ص(نفس املصدر  ) 133(

 ".البدع واحلوادث للطرطوشي) "134(
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ًوما حدثتك م' تقول شيئا،  فل' سمع الناس ما ذكر األعمش، انفضوا عن 
 .135)حدثنا يا أبا محمد :القاص، واجتمعوا حوله، وقالوا

أكذب الناس القصاص والسوال، وما أحوج : (  قال اإلمام أحمد بن حنبل
 .136)الناس إىل قاص صدوق ألنهم يذكرون املوت وعذاب القرب

وقد يظن بعض الناس أن أمر  القصاصM : ( قال الدكتور محمد لطفي الصباغ
 لهم اليوم البتة، وهذا ظن خاطىء بعيد عن الصواب، إذ قد انتهى وأن ال ذكر

ًأن موضوع القصاصM مازال موجودا حتى يومنا هذا، وهم يسعون يف األرض 
ًفسادا، ولنئ كان املخادعون الدجالون يظهرون تحت عنوان القصاص في' مىض 
 فإنهم يظهرون يف أيامنا هذه تحت عنوان الداعية، املر�، األستاذ، الكاتب،

املفكر، وما إىل ذلك من األلقاب الرنانة، ويبدوا أن املجاملة التي ليست يف 
محلها ساهمت يف تأخ6 كشف حقيقة هذا النفر، ف' زال كث6 من الناس ال 
 Mالدعاة إىل هللا الواع Mيعرفون هؤالء القوم عىل حقيقتهم ويخلطون ب

M137)الصادق. 
ًإن البنا كان رجالً منحرفا يف العقيدة واملنهج، أما العقيدة فقد كان : أقول

ًصوفيا أشعريا مفوضا، فهل ترون من يرتÇ يف أحضان الص ً ًوفية يخرج سلفيا بل ً
ًإماما ومجددا؟ كال وألف ال، إال من شاء هللا إنقاذه، بل إن أقل أحواله أن يخرج  ً

                               
 ).112ـ111ص( نفس املصدر  )135(

  ).112ص (نفس املصدر  ) 136(

والدعاة : قلتقلتقلتقلتللصباغ، " وي ورأي العلماء فيهمتاريخ القصاص وأثرهم يف احلديث النب) "137(
 قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على  قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على  قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على  قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على {:قال تعاىل: هم العلماء الذين يدعون على بصرية

 ....}}}}بصريةبصريةبصريةبصرية
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مسلوب الحساسية من الرشك األكرب الذي يهدم اإلسالم، وإذا ذهب التوحيد 
ذهب اإلسالم وكل دعوة ال تبنى عىل توحيد هللا عز وجل فهي باطلة، شئت ذلك 

 . هدي األنبياء، عليهم الصالة والسالمأم أبيت، ألنها عىل غ6
وكنا : (فاقرأ ما يقوله حسن البنا هذا اإلمام املجدد ـ ك' يزعم أحمد سالم ـ

َيف كث6 من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها يف دمنهور نقرتح رحلة لزيارة  عد ًاألولياء القريبM من دمنهور فكنا أحيانا نزور دسوقي فنميش عىل أقدامنا بُ
ًصالة الصبح مبارشة بحيث نصل حوايل الساعة الثامنة صباحا فنقطع املسافة 
وهي حوايل عرشين كم يف ثالث ساعات، ونزور ونصيل الجمعة ونسرتيح بعد 
ًالغداء ونصيل العرص ونعود أدراجنا إىل دمنهور حيث نصلها بعد املغرب تقريبا 

 .اهـ138)
ًكنا أحيانا نزور عزبة النوام، حيث دفن يف مقربتها الشيخ سنجر : (ًأيضاوقال 

من خواص رجال الطريقة الحصافية واملعروفM بصالحهم وتقواهم ونقيض هناك 
 .139)ًيوما كامالً ثم نعود 

قل يل بربك ماذا كان يقصد البنا من زيارته لهذه املقابر التي ف� الناس بها 
 وجعلوها مضاهية للكعبة؟؟؟  

فالظاهر من البنا ومن معه أنهم يقصدون إما الدعاء عندها وهذه بدعة، 
وإما دعاء املقبورين فيها وهذا رشك أكرب، وأنا أميل إىل أن البنا كان يقصد دعاء 
املقبورين فيها، وذلك من خالل تتبع نشأته الصوفية، وتربيته عىل الطريقة 

                               
 ).33ص(مذكرات الدعوة والداعية ) 138(

 ).33ص(نفس املصدر ) 139(
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 اإلقدام إىل هذه األماكن الرشكية، ك' يفعل غالة الحصافية، ومشيه عىل
 ًالصوفية، تقربا منهم إىل هللا، فأي إمام من أ�ة السلف كان يفعل ذلك؟؟؟

ملا كان مرض النبي صىل هللا عليه وسلم : عن عائشة رىض هللا عنها قالت
مارية ـ وقد كانت أم سلمة : تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها

فرفع النبي : م حبيبة قد أتتا أرض الحبشة ـ فذكرن من حسنها وتصاويرهاوأ
أولئك  إذا مات فيهم الرجل الصالح  بنو عىل ( : صىل هللا عليه وسلم رأسه فقال

يوم القيامة [ قربه مسجداً ثم صوروا تلك الصور أولئك رشار الخلق عند هللا 
[140. 

باب ما جاء ( قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا يف كتاب التوحيد 
 اهـ)يف التغليظ فيمن عبد هللا عند قرب رجل صالح فكيف إذا عبده

أما التفويض الذي هو رش من التعطيل، وأهلها رش املبتدعة، وأضلها ألن مفاد 
 .كتاب والسنةقولهم، إنكار الصفات ومن ثم إبطال نصوص ال

فتبM أن قول أهل التفويض الذين : (  قال شيخ اإلسالم ابن تيمبة رحمه هللا
 141)يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من رش أقوال أهل البدع واإللحاد

ونحن نعتقد أن رأي : (  فقد جعله البنا التفويض من منهج السلف فقال
 السكوت والتفويض علم هذه املعا~ إىل هللا تبارك وتعاىل أسلم السلف من

 .142)وأوىل باإلتباع 
                               

 ).1/115(لنسائيوا/ 2/66(ومسلم) 422و1/416( رواه البخاري) 140(

 ).1/205(درء تعارض العقل والنقل) 141(

 .76ص: رسالة العقائد) 142(
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وأما السلف رضوان هللا عليهم فقالوا نؤمن بهذه اآليات واألحاديث : ( وقال
 Mواألع Mتبارك وتعاىل فهم يثبتون اليد والع ك' وردت ونرتك املقصود منها 

ٍالخ وكل ذلك �عان ال ندركها ونرتك  تعاىل ... اء والضحك والتعجبواالستو
 .اهـ)اإلحاطة بعلمها 

وهذا هو مذهب أهل التفويض وليس �ذهب السلف ك' يزعم البنا، : أقول
 .فمن ادعى أن السلف فوضوا فقد كذب عليهم، وجاء بظلم عظيم
فالسلف فوضوا ثم اعلم أن التفويض نوعان تفويض كيفية وتفويض معنى، 

العلم بالكيفية دون العلم باملعنى، فيعلمون معنى السمع والبرص، والوجه 
واليدين، ويعلمون معا~ ما أخرب  هللا به سبحانه وتعاىل من مسائل اليوم اآلخر، 
وذلك من أنواع النعيم، وصنوف العذاب، لكنهم يجهلون كيفية ذلك وحقيقته 

ًهللا، تبارك وتعاىل ـ ألنه � يكن معروفا يف التي هو عليها، ويفوضون علمه إىل 
عهد النبي صىل هللا عليه وسلم، لعدم وجود العلم الوارد من هللا يف ذلك ـ وعىل 

 .ذلك توارد كالمهم
الرحمن عىل العرش " قال رجل لإلمام مالك ـ رحمه هللا ـ يا أبا عبد هللا ( 

ثم " العرق " رحضاءكيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى عاله ال"  استوى 
االستواء غ6 مجهول والكيف غ6 معقول  واإل�ان به واجب والسؤال عنه : قال

 .143)ًبدعة، وما أراك إال مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج 
                               

، والاللكائي يف شرح )362ـ ص325/ 6(أثر صحيح، أخرجه أبو نعيم يف احللية، ) 143(
، وصححه وقواه األلباين يف )142ص (، والذهيب يف العلو)664( أصول اعتقاد أهل السنة

 .خمتصره
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ًأما أصحاب التفويض فقد فوضوا العلم بالكيفية واملعنى جميعا، فال يعلمون 
 .معا~ نصوص الصفات وال نصوص املعاد، بل يقولون ال ندري ماذا أراد هللا بها

نعم وهللا، إن اللM واملجاملة التي وقع فيها بعض ممن يلبسون لبوس 
ة، هو الذي رفع شوكة أهل البدع بM الناس، وإال فكيف يعرف الشباب السلفي

ًانحرافات البنا، إن كان الذي يدعي السلفية يعتربه مجتهدا ومجددا وإماما  ً ً
 ! ًوشهيدا؟

وكيف يعرف الشباب انحرافات سيد قطب، إذا كان من يدعي السلفية يرفعه 
ب، ويثني عليه ويعتربه خ6 إىل مقام األ�ة كابن تيمية ومحمد بن عبد الوها

 ! من تكلم يف املنهج؟
ثم لو تصدى لهم الجهابذة من العل'ء، ليبينوا ضالالتهم، اتهموهم بأبشع 
التهم وأصبحوا متشددين يف نظرهم، فيا حرستاه عىل هذا الدين كم هو غريب 

 !!!بM الناس، ويا حرستاه عىل الذابM عنه كم هم غرباء
ف ما كانوا يعظمون أهل البدع وال يوقرونهم وال يطلقون إن أ�ة السل: الثا�

عبارات اإلطراء عليهم، وهذه من األصول املقررة لديهم، يف التعامل معهم، ل¨ 
ال ينخدع الناس بهم، وقد دل عىل ذلك األدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 

 .وأهل العلم
 تقولوا للمنافق سيد ال:( فقد ثبت عن النبي صىل هللا عليه وسلم أنه قال

 .144)فإنه إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل

                               
 ).371أخرجه البخاري يف األدب املفرد وأورده األلباين يف الصحيحة برقم) 144(
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يدا فقد إن يكن س: ( يف قوله صىل هللا عليه وسلم145قال فضل هللا الجيال~
ًأي إن يك سيدا وجبت طاعته، وذلك موجب لسخط هللا، " ، )أسخطتم ربكم

أراد أنكم بهذا القول أسخطتم ربكم، فوضع الكون موضع القول، وقيل : وقيل
إن وقر وه فقد وقرتم من ال يستحق التوق6، وبذلك أغضبتم ربكم، وإن � 

 اهـ)توقروه بالقلب ولكن قلتم إنك سيد فقد كذبتم
َ اعلم أن النهي يف الحديث وإن كان يف حق املنافق، فإنه عام لكل من حاد ثم

 .عن الكتاب والسنة، من املنافقM وأهل البدع
باب النهي عن : ( ولذا ترجم النووي، يف رياض الصالحM لهذا الحديث بقوله

 ).مخاطبة الفاسق واملبتدع ونحوه' بسيد ونحوه 
املنافقM ومن يف حكمهم من الفساق فثبت من السنة النهي عن مخاطبة 

والعصاة وأهل البدع بلفظ السيد وكذا الحكم يف غ6ه من األلفاظ ملا يف ذلك 
 .من التعظيم والتوق6 لهم

يقول اإلمام ابن القيم رحمه هللا ك' يف زاد املعاد يف وصف هديه صىل هللا 
 يستعمل اللفظ وكان يكره أن( ـ :عليه وسلم يف حفظ املنطق واختيار األلفاظ

الرشيف املصون يف حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ املهM املكروه، يف 
حق من ليس من أهله،  فمن األول منعه أن يقول للمنافق سيدنا فإن يكن 
ًسيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، ومنعه أن يسمى شجرة العنب كرما، ومنعه 

 . انتهى محل الغرض146)تسمية أ� جهل بأ� الحكم
                               

 ).2/230(فضل اهللا الصمد يف توضيح األدب املفرد،" يف كتابه ) 145(

 ).2/9( زاد املعاد ) 146(
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فإن كان أحمد سالم قد أطلق كلمة اإلمام بقناعة كاملة بأن البنا إمام، فقد 
أبعد النجعة واستعمل الكلمة يف غ6 محلها وملن ليس أهًال لها، وإن استعملها 
 .6147 الخلق، وأحاله' مروخالف هدي خًإرضاء لإلخوان واملتعاطفM مع اإلخوان، ل¨ يقرؤوا كتابه، فقد حاد عن الصدق، 

 !ـ كون البنا شهيدا2ً
 كيف علمت يا أحمد أن البنا شهيد؟ وهي من األمور الغيبية التي ال :أقول

يعلمها إال هللا، أو من أطلعه هللا عىل ذلك كالرسل عليهم الصالة والسالم، وأهل 
عة ال يأمنون عىل أحد من مكر هللا، وال يجزمون له بالجنة وال السنة والج'

 .بالنار
نرجوا للمحسنM، من املؤمنM أن يعفو : ( قال صاحب العقيدة الطحاوية

عنهم، ويدخلهم الجنة برحمته، وال نأمن عليهم، وال نشهد لهم بالجنة، 
 ).ونستغفر ملسيئهم ونخاف عليهم، وال نقنطهم

بأن املؤمن املحسن يرجى له دخول : ( السنة يقولونوأهل : قال الشارح
الجنة، ونبرش له إن مات عىل ذلك ولكن مع كل هذا ال نأمن عليه من مكر هللا 
ـ تعاىل ـ وال نجزم له بالجنة، وأما امليسء فإنهم يستغفرون له، ويخافون عليه، 

 ـ  وال فإن هذا قنوط ويأس من رحمة هللا ـ تعاىل, ولكن ال يجزمون له بالنار
يجزم أهل السنة ألحد بالجنة إال ملن عينه النص الصحيح من الكتاب والسنة أنه 

                               
انظر كتاب املورد العذب الزالل فيما انتقد على بعض املناهج الدعوية من العقائد ) 147(

واألعمال للشيخ أمحد بن حيىي النجمي، فقد رد على اإلخوان املسلمني برد سلفي مبني، ومل 
" تاب أمحد سالم يطلق وال مرة كلمة اإلمام أو الشهيد أو ادد على حسن البنا، مث قارنه بك

 !لكي ترى البون الشاسع  والفرق الواسع " نظرات يف منهج اإلخوان



  ����� ا���م 	� أ���ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
  أ��� ��م

  

88  

من أهل الجنة، وال يجزمون ألحد بالنار كذلك إال إذا عينه النص أنه من أهل 
 . اهـ148)النار

وذلك يف كتاب الجهاد " ال يقال فالن شهيد"ًري بابا بعنوان  وقد بوب البخا
والس6، واستدل بحديث أ� هريرة ريض هللا عنه، عن النبي صىل هللا عليه وسلم 

 .)هللا أعلم ¤ن يجاهد يف سبيله، هللا أعلم ¤ن يكلم يف سبيله( : قال
 عىل سبيل أي" باب ال يقال فالن شهيد" قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه هللا ـ 

: القطع بذلك إال إن كان بالوحي، وكأنه أشار إىل حديث عمر أنه خطب فقال
ًتقولون يف مغازيكم فالن شهيد ومات فالن شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر 
: راحلته، أال ال تقولوا ذلكم ولكن قولوا ك' قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم

 وهو حديث حسن أخرجه )يدمن مات يف سبيل هللا أو قتل فهو شه(
 .الخ.…أحمد

من قاتل لتكون كلمة هللا : (  ثم قال ـ أي الحافظ ـ ومن حديث أ� موىس
، وال يطلع عىل ذلك إال بالوحي، فمن ثبت أنه يف )هي العليا فهو يف سبيل هللا

أي فال ) وهللا أعلم ¤ن يكلم يف سبيله: ( سبيل هللا أعطي حكم الشهادة، فقوله
 إال من أعلمه هللا، فال ينبغي إطالق كون كل مقتول يف الجهاد أنه يف يعلم ذلك
 .اهـ149)سبيل هللا

طار لنا عث'ن بن مظعون فمرضناه فل' تويف : ومن حديث أم العالء قالت
( : ال النبي صىل هللا عليه وسلمقلت شهادb عليك أبا السائب لقد أكرمك هللا فق

                               
 ).65،66ص(شرح العقيدة الطحاوية امليسر للدكتور حممد بن عبد الرمحن اخلميس ) 148(

 .، دار الكتب العلمية)112/ 6( فتح الباري كتاب اجلهاد والسري،) 149(
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بأ� وأمي أنت يا رسول هللا وهللا ما أدري فقال :  قالتوما يدريك أن هللا أكرمه؟
إ� وهللا وأنا رسول هللا ما أدري ما يفعل � : النبي صىل هللا عليه وسلم

 .150)والبكم
وعليه فال يجوز ألحد ـ إال من أعلمه هللا من الرسل ـ أن يجزم بالشهادة ألحد 

له الشهادة، وأرجو له الخ6 عىل وجه القطع، ولكن يقول أرجو له الجنة وأرجو 
 .وما إىل ذلك من األدعية وهللا أعلم

وهذه من مجازفات أحمد سالم الكث6ة، حيث خال له الجو يف هذه البالد ـ 
أوربا ـ املفتقرة إىل العلم والعل'ء، وطلبة العلم السائرين عىل خطا السلف، 

 .وقد صدق عليه قول الشاعر
 .        وانقري ما شئت أن تنقري خال لك الجو فبييض واصفري    

 :ـ مبالغته يف حبه للبنا وثناؤه عليه4
خاب ظن أحمد سالم ـ ك' ذكر عن نفسه ـ وهو يستعرض الكتب الجديدة 

ثوابت " يف إحدى املكتبات بعد أن وقعت عيناه عىل كتاب من كتب اإلخوان 
بة أميل لنقص يف و� تكن خي: ( ثم قال" العمل اإلسالمي عند اإلمام حسن البنا 

 .151)حبي لإلمام رحمه هللا، وال لزهد في' قدمه
 ].51: املائدة [}ومن يتولهم منكم فإنه منهم{: قال تعاىل : أقول

                               
يت، اجلنائز، باب الدخول على امل" أخرجه البخاري يف مواضع من الصحيح، ففي ) 150(

و 7003:التعبري باب رؤيا النساء ح" ويف  " 2687:الشهادات ح:" ويف " 1243:ح
   ".7018:التعبري باب العني اجلارية يف املنام ح" ويف  " 7004

 .121ص" نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ) " 151(
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، قال أنس ريض 152 )املرء مع من أحب: ( وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم
 .153ف' فرح املسلمون بيشء بعد اإلسالم فرحهم بهذا الحديث:  عنههللا

الرجل عىل دين خليله فلينظر أحدكم من : ( وقال صىل هللا عليه وسلم 
  .154)يخالل 

من أحب صاحب بدعة أحبط هللا عمله وأخرج نور : ( ضيل بن عياضقال الف
 .ً، فهنيئا لك هذا الحب يا أحمد155)اإلسالم من قلبه

واإلمام البنا داعية من كبار دعاة اإلسالم، وعا� من عل'ئها، :( قال أحمد سالم
 .156)ن معروف، أو نهى عن منكر، أو دعا إىل خ6فطاعته واجبة في' أمر م

الذي عرفنا عن رشيعة ربنا أن الطاعة الواجبة تكون  ولرسوله أو : أقول
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا  هللا { : لوالة أمر املسلمM إذا أمروا �عروف، قاىل تعاىل

 .}ويل األمر منكموأطيعوا الرسول وأ
ففي هذه اآلية وجوب السمع والطاعة لوالة األمر، وهذا مطلق يقيد �ا ثبت 

 .يف السنة من أن الطاعة إ·ا تكون يف غ6 املعصية
والظاهر وهللا أعلم أنها عامة يف كل أويل األمر من األمراء : ( قال ابن كث6

 اهـ157)والعل'ء
                               

 . متفق عليه ) 152(

 ).518ـ517/ 1(جمموع الفتاوى ) 153(

 .927رواه أبو داود والترمذي من حديث أيب هريرة، وأورده األلباين يف الصحيحة برقم) 154(

 .شرح السنة لإلمام  الرباري حتقيق خالد الردادي) 155(

 .90ص" نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ) " 156(

  ).1/530"(تفسري القرآن العظيم) " 157(
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وما أظنك تقول بهذا، ألنه ال ! فإما أن البنا ويل أمر املسلمM وهو يف قربهه
 .يقول به عاقل

فأي علم كان عليه البنا ل¨ ! أو أنه عا� من العل'ء وهذا ما عرفناه منك عنه
 !توجب عىل الناس طاعته؟ علم الصوفية أم القبورية أم املوالد؟

 املنكر، وهو جاهل بأصل األمر ثم كيف يأمر البنا باملعروف وينهى عن
باملعروف والنهي عن املنكر، أال وهو األمر بتوحيد هللا، والنهي عن الرشك؟ فقد 

 !حارض يف مشهد السيدة زينب و� يأمر بالتوحيد، و� ينه عن الرشك
 الناس يف هذا املقام، يتخبطون يف الرشك، ف' تحرك قلب البنا غ6ة عىل دين 

، و� ينكر و� يتأ� بل حارض فيها يدعوهم إىل الحب هللا سبحانه وتعاىل
 .والتسامح

إن التوحيد الذي جاء به األنبياء، وأنزلت من أجله الكتب، وأرسل الرسل، 
ًأعرض عنه البنا تعل' وتعلي' وتربية، فلم هذه األوهام ورفع البنا إىل هذا املقام  ً

 وهو جاهل باإلسالم، فهال اتقيت رب األنام؟
حسن البنا بأقالم " تفاله باملولد النبوي فقد نقل جابر رزق يف كتابهأما اح

ً، عن عبد الرحمن البنا وصفا عن املوالد التي )71/72ص"(تالمذته ومعارصيه
 .كان يحرضها حسن البنا

ينشد مدح الرسول صىل هللا )  حسن البنا( فسار يف املوكب:  قال عبد الرحمن
ل ربيع األول كنا نس6 يف موكب مساÓ يف كل عليه وسلم وذلك أنه حM يهل هال

ليلة حتى ليلة الثا~ عرش، ننشد القصائد يف مدح الرسول صىل هللا عليه وسلم 
 :وكان قصائدنا املشهورة يف هذه املناسبة املباركة

 .   صىل اإلله عىل النور الذي ظهرا      للعاملM ففاق الشمس والقمرا
 :املجموعة، بين' ينشد أخي وأنشد معهكان هذا البيت الكريم تردده 
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 هذا الحبيب مع األحباب قد حرضا   وسامح الكل يف ما قد مىض وجرى
 ًلقد أدار عىل العشاق خمرته رصفا     يكــاد سنـــاها يذهــب البصــــــرا
 يا سعد كررنا ذكر الحبيب لقـــد      بلبلـت أسمــاعنـا يا مطرب الفقـــرا

 158مالت معاطفـه    ال شــك أن حبيـب القوم قد حرضاوما لركب الحمى 
واإلسالم الذي حمله اإلمام البنا، هو بال ريب أسمى : ( وقال أحمد سالم 

 .159)ًوأجمع ما عرفته البرشية عقيدة وأصوالً وعبادة وأخالقا 
، عقيدة الصوفية  }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقY{ :  قال تعاىل:أقول

أما العبادة والزهد، فقد كانت موجودة عند الخوارج، ك' أخرب وجهل باألصول، 
عنهم الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم، ف' رفعت منزلتهم عند أهل 
السنة والتوحيد، بل هم رش الخلق والخليقة، ورش قتىل تحت أديم الس'ء، 

 اإلسالم وأنهم �رقون من الدين ك' �رق السهم من الرمية، وبأنهم يقتلون أهل
 .ويدعون أهل األوثان، ك' ذكر ذلك عنهم النبي صىل هللا عليه وسلم

ًأن اإلمام كان حريصا عىل اقتفاء أثر النبي صىل هللا عليه : ( وقال أحمد سالم
وسلم، واإلقتداء به يف دعوته، ويعمل حمل أمانته، والنهوض بأعباء هذه 

 .160)الدعوة
                               

من الضالالت املوجودة يف هذه األبيات أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيضر هذه املوالد ) 158(
املبتدعة ويغفر الذنوب، وهذا كذب ودجل على شريعة رب العاملينن فإن اهللا هو الذي يغفر 

  .}ومن يغفر الذنوب إال اهللاومن يغفر الذنوب إال اهللاومن يغفر الذنوب إال اهللاومن يغفر الذنوب إال اهللا{ : الذنوب قال تعاىل

 ).86ص(نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ) 159(

 ).97ص(نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ) 160(
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ِوإن كانت نظرة اإلمام البنا للتصوف ال تقر كل ما فيه، وهذه من :( وقال ُ
 .161)الحسنات 

ً يريد بهذا الكالم تربئة البنا من الصوفية التي كان غارقا فيها، وقد :أقول
: ( تحدث عنها يف معرض كالمه عن مراحل الدعوة ومرحلة التكوين حيث قال

لدعوة يف هذا الطور صويف بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت ونظام ا
 .162)من الناحية العملية

 إن انتساب البنا إىل عقيدة الصوفية الحصافية ثابتة قد أثبتها بنفسه يف 
: ( قال ويعتز ويفتخر بها هو وأتباعه، حيث 163مذكرات الدعوة والداعية

وصحبت اإلخوان الحصافية بدمنهور وواظبت عىل الحرضة يف مسجد التوبة يف 
وحرض السيد عبد الوهاب املج6 يف الطريقة الحصافية وتلقيت : كل ليلة ثم قال

 ).الحصافية عنه وآذنني بأورادها ووظائفها 
 بل إن تعلق البنا بالتصوف وصل حاله بحيث كان يرى شيخ الطريقة يف 

 .164ك' ذكر يف مذكراتهمنامه 
كانت أيام دمنهور ومدرسة املعلمM أيام :(165ًوم' ذكره يف مذكراته ـ أيضا ـ

استغراق يف عاطفة التصوف والعبادة، فكانت فرتة استغراق يف التعبد 
حصافية ودمنهور مقر ًثم قال ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة ال... والتصوف

                               
 ).44ص(نفس املصدر ) 161(

 ).174:ص(جمموعة رسائل حسن البنا ) 162(

 ).27: ص) ( 163(

 ).26ـ25:ص) ( 164(

 ).32:ص" (مذكرات الدعوة والداعية) "165(
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 ). رضيح الشيخ الحصايف شيخ الطريقة األوىل
َهذا وقد أقام البنا حفالً تكر�يا �ناسبة قدوم محمد عث'ن امل6غني  ً

 :السودا~، أحد أقطاب وحدة الوجود، وألقى كلمة بهذه املناسبة، جاء فيه
تقبل هذه إن دار اإلخوان لتسعد أكرب السعادة وتأنس أعظم اإليناس إذ تس( 

القلوب الطاهرة والنفوس الكر�ة أعالم الجهاد وأبطال العروبة وأقطاب قادة 
السالم، أتقدم إىل الزعيم السودا~ الكريم السيد محمد عث'ن امل6غني وإىل 

 ...حرضات الذين أجابوا الدعوة بأجزل الشكر وأعظمه
 نحن اإلخوان أيها اإلخوة السادة لعل الكث6 ال يعلمون أننا: إىل أن قال

مدينون للسادة امل6غنية بدين املودة الخالصة والحفاوة البالغة التي غمرنا بها 
ولكن دين قديم منذ .. ال..من قبل ومن بعد كل' ذهب مبعوثنا إىل السودان

نشأت الدعوة باإلس'عيلية فقد كان أول أنصارها واملجاهدون لرتكيزها اإلخوان 
م حفالً لإلرساء واملعراج يف زاوية 1939ت يف سنة الختمية امل6غنية، وقد حرض

َوخلوة السيد عث'ن امل6غني الكب6 باإلس'عيلية، وهي ال تزال قا�ة، وال زلت  َ
َأذكر أخانا هناك فالقلب الختمي والتأييد الختمي يس6 مع الدعوة منذ فجرها، 

هو أول من وس'حة السيد عث'ن امل6غني الكب6 ووارثه السيد محمد عث'ن 
حمل هذا اللواء وبرش به فهذا تاريخ قديم نتحدث عنه أيها السادة لنعرب لفرع 
ُالدوحة الكر�ة السيد محمد عث'ن ع' يكنه اإلخوان لس'حته من حب  ِ ُ  اهـ166)ومودة وتقدير

ه، بل أراد أن يربء البنا منها �؟ كل هذه الباليا سرتها أحمد ووالها ظهر: قلت
                               

 ).2/208(عباس السيسي" قافلة اإلخوان املسلمني) "166(
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 .إن وراء األكمة ما وراءها
 ثم ذكر أحمد سالم كالم البنا يف اإللهام والخواطر والكشف، وأن ذلك ليس 

ًولكن االستعانة باملقبورين أيا كانوا : ( ثم نقل عنه……من األدلة الرشعية
لهم ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر 

وما يلحق بذلك من املبتدعات كبائر تجب … وتشييد القبور وسرتها وإضاءتها
 .167)ًمحاربتها وال نتأول لهذه األع'ل سدا للذريعة 

لك ل¨ ينفي عنه عقيدته الصوفية التي كان يناضل من أجلها،  ينقل ذ
 .ويفتخر بها يف أك« من مناسبة

 Mالرشك األكرب املخرج من امللة وب Mوهذا الكالم من البنا باطل خلط فيه ب
ًالبدعة، حيث أن االستعانة باملقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء 

لك من الرشك األكرب املخرج من امللة، أما البناء الحاجات منهم والنذر لهم كل ذ
 Mعىل القبور وسرتها وإضاءتها فهي من البدع املؤدية إىل الرشك، فالخلط ب
 Mيف الحكم دليل عىل جهل الرجل، وعدم  ييزه ب Mهذين األمرين املتفاوت

 .الرشك والتوحيد، وبM السنة والبدعة
ًا ال لكونها رشكا، حيث أنه ال يرى ذلك  ثم إن البنا عندما قال تجب محاربته

ًرشكا بل يراه بدعة ك' مر، فهو ال يؤوله وال يبده سدا للذريعة ال لكونه رشكا،  ً ً
 !!!فتأمل

، وال يعذر أحمد سالم ألنه عىل !!وقد يعذر البنا يف خلطه هذا إذا كان جاهالً
                               

" نظرات يف رسالة التعاليم" ، انظر كالم البنا يف)45ص"(نظرات يف منهج اإلخوان) " 167(
 ).166:ص(حملمد عبد اهللا اخلطيب، وحممد عبد الكرمي
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 .              علم ودراية �نهج البنا
 :خوان املسلمYـ ثناؤه عىل دعوة اإل5

موقفه "  نظرات يف منهج اإلخوان املسلمM"  بM أحمد سالم يف خا ة كتابه 
الرصيح الواضح من اإلخوان، وأعطى فيه زبدة دراسته النقدية اإلصالحية، 

 ـ :ونتيجة ما وصل إليه يف بحثه فقال
إن حركة اإلخوان املسلمM ذات مزايا متعددة، فهي تجربة رائدة ذات ( 

يد طويل، وهي حركة جهادية قدمت الشهداء يف أك« من ساحة، وهي حركة رص
تربوية أسهمت يف صياغة الخلق اإلسالمي وتوسيع انتشاره، وهي تعترب أكرب 
ًالحركات اإلسالمية حج'، وأوسعها انتشارا، باإلضافة إىل أن أصول منهج الج'عة  ً لكث6 املوافق للكتاب والسنة من األصول العرشين، ورسائل اإلمام البنا، تحمل اَ
ومنهج السلف، وتبقى مسألة ترشيد املنهج واستك'له والبدء باالنفتاح عىل 
الدعاة، دون حواجز شكلية أو خلفيات سابقة، وبذلك �كن أن تسهم هذه 
الحركة بدور أكرب يف دفع العمل اإلسالمي، والتمهيد لوحدته الحقيقية وتحقيق 

التايل دفع خطوات الحركة بقوة، وتعود اجتهادات البنا ـ التحام العاملM فيه، وب
بعد تنقيتها وتصحيحها عىل هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف ومن خالل 
تعاون علمي هادئ جاد ـ تعود لتأخذ دورها يف إغناء الحركة مرة أخرى، ك' 
 كانت يف املرحلة السابقة، بدل أن يبقى اجتهاد البنا مثار حساسية تعمل عىل

إيجاد تجاذب وتدافع عاطفي ال جدوى منه غ6 زيادة املعوقات يف سبيل الدعاة 
(168. 

                               
 .137ص" نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني) " 168(
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هذا ال يصدر عن ذي بص6ة بالحق أو والء صحيح بل ال يصدر إال من : أقول
جاهل أو متجاهل أو غافل، وإال كل هذه األوصاف موجودة عند اإلخوان 

 ).حاشاهم(M وغفل عنها عل'ؤنا وتجاهلوها؟؟؟ املسلم
وما هذا الكالم من أحمد سالم إال  ييع وتلبيس وتقليل من شأن االنحرافات 
ًاملوجودة لديهم فإنه ـ ولألسف ـ � ينتقد هذه الج'عة انتقادا علميا ومن 
منطلق سلفي، ملا عندها من انحرافات عقدية ومنهجية خط6ة، ال �كن أن 

 بسببها مع املنهج السلفي، وهو يشعر القارئ يف كالمه، أنه � يكن لهذه تلتقي
الج'عة إال الخلل اليس6 وهذا يحتاج إىل ترشيد وتصحيح ثم تتجه األمة 
ودعاتها إىل رفع راية هذه الدعوة واالنطواء تحتها، فأين البيان الذي فرضه هللا 

نكم إال نوع من اإلرجاء عىل عباده؟ وما هذا التقليل من شأن أهل البدع م
 .الغايل الخط6، وليس من منهج السلف يف يشء

لو كان اإلخوان املسلمون عىل املنهج الحق، ويهدفون إىل إعالء : ثق يا أحمد
كلمة هللا يف األرض، ويدعون إىل الحق، ألنهم ج'عة الحق، ملا وجدت من عل'ء 

ًم، ماديا ومعنويا، وما جهلوا ما السنة والتوحيد إال التأييد املطلق لهم، ومنارصته ً
 .ذكرت عنهم

ولكن لألسف هذه الج'عة قا�ة عىل عقيدة فاسدة، ومنهج ضال، بل تصادم 
 .عقيدتها ومنهجها كتاب هللا وسنة رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ومنهج السلف

ً� يرتكوا مسلكا من املسالك الباطلة إال وسلكوه يف ) اإلخوان املسلمون(إن 
عوتهم، بل حتى التقريب بM اإلسالم الحق وبM اليهود والنصارى، وقد أسلفت د

بعض الن'ذج يف ذلك، بل إن الدكتور الرتا� ـ دعا يف أحد املؤ رات التي عقدت 
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 !!!169يف السودان إىل تحقيق وحدة األديان
 يف يوم من األيام بخ6 قط، وال أصلحوا قط، وما نفعتهم فوا  ما جاءوا

تجربتهم يف يشء، وإ·ا هم من مصيبة إىل أخرى ومن فتنة إىل أكرب، ولو كانوا 
عىل الهدى لنرصهم هللا، فإن لدعوتهم قرابة السبعM سنة، وهم من يسء إىل 

ينرصوا هللا  فهم إما أن ،}ًوكان حقا علينا نرص املؤمنY { : أسوأ، قال تعاىل
 . وإما أنهم ال ينرصونه فيخذلهم}إن تنرصوا هللا ينرصكم { : فينرصهم، قال تعاىل

والحق أقول إنهم ال ينرصون هللا، ألنهم يدعون بغ6 منهج رسول هللا وبغ6 
طريقة الصحابة رضوان هللا عليهم، فلوكان عندهم يقM بوعد هللا لنرصة عباده 

لة يف دعوتهم، بل سلكوا منهج األنبياء يف الدعوة ما سلكوا هذه املسالك الباط
َّإىل هللا، وذلك بإقامة التوحيد، وعلموه الناس، ولكن لضعف اليقM عندهم 
سلكوا تلك املسالك، وتلك املناهج، التي أدت بهم إىل املزيد من الضالل 

 .والغواية، نسأل هللا العافية
ا ك' تزعم، فإن حركة ولو كانت املسألة كربحجم الحركة وسعة انتشاره

الشيعة اإلثني عرشية اإلمامية الرافضية التي يقودها قادة إيران اليوم من أكرب 
ًالحركات حج'، وأك«ها انتشارا يف العا�، وما تجد أغ6 منهم عىل دين هللا في'  ً
يتظاهرون به  ـ لو كانت الغ6ة باللسان ـ ومع ذلك فو هللا إنهم أعداء هللا 

 .ول هللا، بل أعداء األنبياء قاطبة، ألنهم � يوحدوا هللا عز وجلوأعداء رس
والحق الذي أعرفه وأشهد به بM يدى هللا سبحانه يف : ( ثم قال أحمد سالم

الصالح واملخلص واملجاهد والداعية، وفيها أناس : أن يف ج>عة اإلخوانذلك 
                               

 .م29/4/1993،)1202( انظر صحيفة السودان احلديث، العدد) 169(
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وقد سبقت اإلشارة لبعض ما ! ً، وفيها أيضا غ6 هؤالء170من أهل الورع والعلم
 .171)قدمته الج'عة يف خدمة اإلسالم 

هذه شهادة كاذبة دليل عىل تعصب صاحبها لهذه الج'عة، قال : أقول
ه الدراسة عىل  وال يخفى أن القائم بهذ}ستكتب شهادتهم ويسألون {:تعاىل

دراية تامة �نهجهم وعقيدتهم، وليس جاهالً ل¨ يعذر، ف' بقي إال أن نقول، 
إنه متبع هواه، نسأل هللا إما أن يهديه أو يكفينا رشه، لغشه وخيانته لإلسالم 
واملسلمM، وهو يريد بكالمه التمويه عىل الشباب الغر، وإيهامهم، أن اإلخوان 

هم عىل املنهج الحق، و� يبق إال مسألة ترشيد املسلمM، هم أهل الحق و
املنهج واستك'له، وحينئذ تكون اجتهادات البنا بعد التنقيح والتصحيح، هو 
الحق املتمثل بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فوا أسفاه عىل الشباب 

 .الذين يرتبون عىل أيدي هؤالء
 .اف مع فساد منهجهم ثم وعىل التسليم �ا قلت، ف' تنفع تلك األوص

 : قال الشاعر
 .�نزلة فيها العزيز ذليل....... إذا املرء � يغلب هواه أقامة

أنظر كيف ذكر أن فيهم الصالح واملخلص واملجاهد والداعية، وأهل العلم 
والورع، ثم � يذكر الضالM واملضلM من الخرافيM والقبوريM والرافضة 

                               
إىل هذا العصر مل توجِد هذه !! وحنن نأسف كل األسف (:قال الشيخ ناصر الدين األلباين) 170(

، إذن .…الدعوةُ رجالً عاملاً، فليكن عاملاً يف التفسري، أو عاملاً يف احلديث، أو عاملاً يف الفقه
، )ماذا فعلت هذه الدعوة يف العشرات من السنيني؟ إال الصياح والزعاق، بأن حممدا قائدنا 

 ".هـ1418/يب، رجبأسئلة علي حسن احلل" من شريط 

 .135نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ص) 171(
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فمن هم هؤالء يا أحمد؟ ! وفيهم غ6 هؤالء: بقولهوالحزبيM، وأمثالهم، واكتفى 
َلم لم تذكرهم؟ ِ وأين قاعدة املوازنة البدعية التي تنادي بها أنت ومن عىل ! ِ

شاكلتك من الحزبيM؟؟ نرتك الجواب للقارئ الخب6 الناصح لنفسه وألهل 
 .اإلسالم

ائفة فوهللا إن هذه الخصال، هي خصال أهل الحق من الفرقة الناجية، والط
املنصورة، وال ينازعهم فيها أحد، وليست خصال حزبية اإلخوان املسلمM التي 
ًجمعت أشتاتا متضادة وقناعات مختلفة، وقد نصبوا أنفسهم أعداء للموحدين 
السلفيM، ومن ثم تعاطفوا مع املبتدعM واملرشكM، وما أحداث كÛ وقتالهم 

 .نكم ببعيدةلج'عة جميل الرحمن السلفي الصادق املخلص ع
فاتق هللا واعلم أن هذا الكالم وخيمة نتائجه، منكرة عواقبه، ليس من 

 !السلفية يف يشء، وإن زعمت أنك منهم
 أسألك يا أحمد هل دعوة البنا موافقة لدعوة النبي صىل هللا عليه :وأخ8اً

وسلم أم مخالفة لها؟ فإن أرصرت وعاندت وقلت هي موافقة، فإ~ أطالبك 
ًىل أن النبي صىل هللا عليه وسلم قبل من أحد أن يكون مسل'، من بالدليل ع

دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون هللا، ك'  قبل البنا من جميع األصناف 
وهللا لن ! االلتحاق  بج'عته بل حتى النصارى، تحت قاعدة املعذرة والتعاون

 .تجد ولن تجد وال نصف دليل حتى يلج الجمل يف سم الخياط
ً قلت هي مخالفة ـ وهذا ظني فيك ـ لزمك أن تقول وتتبع ذلك عل' وإن

وعمالً، أن دعوة النبي صىل هللا عليه وسلم، وأصحابه ومن سار عىل نهجهم، 
ودعوة سائر األنبياء، هي الحق الذي ال شك فيه، ألنها الدعوة إىل التوحيد الذي 
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 وما أرسلنا {: كتابه فقالمن أجلها أرسلهم هللا سبحانه وتعاىل، ك' قرر ذلك يف 
، وأن دعوة 172}من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون 

اإلخوان املسلمM باطلة، ألنها عىل غ6 ما جاء به النبي صىل هللا عليه وسلم، 
فإن T يستجيبوا لك { : واألنبياء واملرسلون قبله، فهل أنت فاعل ذلك؟ قال تعاىل

، فعليك بالتوبة النصوح، م' قلته يف البنا ودعوته }فاعلم أ�ا يتبعون أهواءهم 
إن الذين يكتمون { : وتبM ذلك للناس، والعبد إذا تاب، تاب هللا عليه، قال تعاىل

ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم 
إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا * م الالعنون هللا ويلعنه

أي رجعوا ع' كانوا فيه وأصلحوا أع'لهم : ( ، قال ابن كث1736}التواب الرحيم 
 ّفيــــM بالشــدة عىل عادة الخصومرميــــه للسل الفصل الثالث     .174)وبينوا ما كانوا يكتمونه

 
                               

 ).25: آية: (سورة األنبياء) 172(

 ).160آية:  ( سورة البقرة) 173(

 ).1/176" (تفسري ابن كثري) "174(
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 : قال أحمد سالم
 :ومن أبرز مظاهر الخلل يف الحوار التي ظهرت يف الساحة اإلسالمية( 

أ ـ الشدة يف عبارة الخطاب من بعض األطراف وهي وإن كان مبعثها يف 
الغالب قناعة املتكلم أنه عىل الحق، أو أنه قد أحس بالظلم من خصمه، لكن 

ة قد تسبب يف إضاعة حقه وخاصة عند الشباب الذين يؤخذون هذه الشد
باألساليب الجذابة، ويف هذا خسارة للمحاور نفسه، وهي تستدعي رد فعل 
عكيس من الخصم، ور�ا أعطته فرصة لتشويه صورة صاحب الحق، بإبراز مثل 

 .175)هذه العبارات القاسية، وتسليط األضواء عليها وتضخيمها واملتاجرة بها
 ـ:والجواب عىل هذا من وجهM: أقول
 :بب يف إضاعة حقهقوله لكن هذه الشدة قد تس: األول
من كالم السياسيM ك' يقول الشيخ نارص الدين ) القدقدة(هذه : أقول

 األلبا~ ـ رحمه هللا ـ عندما سئل عن الشدة عند السلفيM، وأنهم متشددون؟
نحن نلفت نظر إخواننا حين' يتكلمون �ثل هذا الكالم : ( فأجاب فضيلته 

املتكلم بأمر ما قد يكون كذا فيقابله قد نقول هذا كالم السياسيM، حين' يقول 
 .هـ176)ال يكون كذا 

 .قد ال تسبب هذه الشدة يف إضاعة حقه: وأنا أقول ألحمد
                               

، قد تسأل كيف علمت أنه يعين به )35،36:ص" ( حىت ال نسقط يف الفتنة ) "175(
حيث إنه يريدأن يعاجل التمزق واالنشطار الذي :من خالل تتبع كالمه: السلفيني؟ أقول

 .حصل داخل صفوف دعاة السلف، انظر الكتاب املذكور

 .، ناصر الدين األلباين"هل الشدة واجب يف الدعوة " من شريط ) 176(
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ًإن م' يالحظ عىل ردود أحمد سالم عىل املخالفM له يجد لينا : الثا�
 .177ًمفرطا

ًى نوعا من املجاملة واملالطفة، وهذا األسلوب فالقارئ عندما يقرأ ردوده ير
ّالذي يستعمله أحمد سالم، هو من فكر السياسيM والحركيM الذين همهم جمع  بزعمهم، وهم يخالطون ويجالسون ) الكوادر(ّجمع، وال يريدون أن يخرسوا 
ُمختلف النوعيات، وإذا سئلوا قالوا، هذا أخونا ولكن عنده أخطاء بسيطة  وما إىل ! واآلخر معنا يف املنهج ولكن عنده مشكلة سيد قطب! هوسوف ننصح
ذلك من املربرات السقيمة التي ما أنزل هللا بها من سلطان، والدليل عىل ذلك 

 : قوله يف نفس الكتاب
ًإن خسارة جندي يف معركة خسارة لها وقعها، فكيف إذا كان الجندي أخا (

 ؟178)ك، ليعاون أعداءك لنا، فكيف إذا تحول الجندي من قتال يف صف
إن سياسة التميع واللM مع أهل البدع والتلون مع السلفيM التي : أقول

يرفعها أحمد سالم وعدنان عرعور اليوم، ومن قبلهم سل'ن العودة وسفر 
 الحوايل ومن نحى نحوهم، هو الذي جعل الشباب السلفي يف ح6ة من أمرهم،

وهو الذي رفع رؤوس أهل البدع، وإال فمن الذي رفع رأس محمد املسعري 
 .الخارجي الهالك؟ إن � يكن سل'ن العودة

 فبين' العل'ء يحذرون من لجنة الحقوق الرشعية، ويرون أنها خروج 
                               

سلوب يسري عليه صاحبه وزميل دربه يف املؤمترات أال وهو عدنان عرعور، انظر وهذا األ) 177(
، وقد فند الشيخ عبد احلميد العريب هذا األسلوب )27:ص(الواقع املؤمل، : على سبيل املثال

 .فانظره، فإنه عظيم الفائدة" وقفات منهجية يف الذب عن السلفية " يف كتابه

 ).39:ص": (حىت ال نسقط يف الفتنة) "178(
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 ـ:وافتيات عىل ويل األمر، كان سل'ن يقول يف محارضاته
 وهي قامت بفرض الكفاية بالنيابة فهذه الجمعية أو اللجنة عملها جليل،( 

ًعنا جميعا فعلينا أن نؤازرها وأن نساعدها وأن نراسلها وأول ذلك أن نبعث 
إليها برقيات الشكر عىل هذا املرشوع الجليل الذي بدأو به هذا العمل طيب 
وهو عمل مشكور وينبغي أن يسعى املسلمون إليه، فإذا وجد مثل هذه 

ًحمد ، وإذا � يوجد كان حقا علة من يستطيع أن األع'ل وكانت كافية، فال
) يقوم بها ولو لقي ذلك ما لقي من املضايقة واألذى أو امل'نعة أو ما أشبه ذلك

 .اهـ
ومن الذي رفع شأن جبهة اإلنقاذ؟ ففي الوقت الذي كان الشيخ نارص 

 :ينصحهم بعدم التورط مع الحكومة، كان عرعور يحمس الشباب بقوله
 األحزاب، الجبهة اإلسالمية يف الجزائر فيه عاقل يقف يف وجهها، حزب من(

 Mاملسلم فيقف أمام حزب إسالمي ويكون مشغلة بينه وب bلكن ال يجوز أن يأ
هذا الحزب فكل عىل شاكلته يعمل، فهذه الجبهة ترى الوصول اآلن الرسيع 

 ذلك، فرأوا أنهم بدل ما يستلم الشيوعيM أو العل'نيون أو الجزأريون أو إىل غ6
يستلمون زمام األمور فأنت ال تكن عقبة أمام هذا األمر، لكن كن ناصح تكن 

 .179)معهم
لوقت الذي يحذر العل'ء من كتب سيد قطب، ويبينون وهكذا اليوم، ففي ا

ضالالته، مأل عدنان عرعور سلسلته من االستشهاد بكالمه، والدفاع عنه، وادعاء 
                               

قال ذلك يف املؤمتر السنوي اخلامس التابع جلمعية القرآن والسنة بأمريكا الشمالية املنعقد ) 179(
 ).هـ ومل أقف على عنوان الشريط1412يف مجادى اآلخر سنة 
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 ـ:التوبة له،والقول عنه
ال أعلم أحدا عىل وجه األرض تكلم يف قضيايا املنهاج �ثل ما تكلم به سيد ( 

كية ووصف الوضع املدنية قطب ووضع النقاط عىل الحروف ووصف الوضع امل
ووصف الرتبية ووصف الج'عات املسلمة يف بعض كتبه وحلل ومن أعظم كتبه 

 .180)معا� يف الطريق ، وملاذا أعدمو~
 حقيقة ال إله إال اله ثم يعرض أحمد سالم هذه السلسلة للبيع، وكذلك كتاب

 .181)سيد قطب، املودودي، الفوزان ( 
ُوعندما تسأل عن سبب وجود هذا الكتاب وغ6ه؟ يجاب بأن الشيخ أحمد ال  تجديد فقه  "� ال يدري شيخكم؟ وقد وضع مقرتحات، تحت عنوان! يدري

 ـ:قال حيث) 59:ص"(حتى ال نسقط يف الفتنة"يف كتابه" الجرح والتعديل
ًرضورة مراجعة ما ينرش، وتنقيته قبل نرشه سواء كان رشيطا مسموعا، أو ( ً

مجلة مكتوبة، أو محارضة معلنة، قبل أن يصل للعدو والصديق والعا� 
 .اهـ)والجاهل

َلورق ك' يقال، أو أنها تطبق عىل  هذه املقرتحات إما هي مجرد حرب عىل ا َ ُ
الشيخ ربيع وإخوانه املشايخ وطلبة العلم، حيث ال يضع أحمد سالم أي رشيط 
من أرشطتهم للبيع قبل أن يسمعه بنفسه،ك' أخرب~ أحد املقربM منه، ألنها 

 !تث6 الف� بزعمه
                               

للشيخ ربيع املدخلي فإنه مسجل بصوت "الردع املنصور"راجع هذا الكالم يف شريط ) 180(
 .عدنان

وهل الذي يصنع هذا الصنيع حثاً على قراءة كتب سيد قطب وسلك مسلكه إال غاش ) 181(
 .للمسلمني
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 الرفق ثم اعلم أخي ـ ثبتني هللا وإياك عىل الحق ـ  أنه م' ال شك فيه أن
، فعندما تأb إىل فرقة من "لكل مقام مقال : " واجب يف الدعوة، ولكن ك' قيل

الفرق املوجودة يف الساحة، وتبM انحرافاتها، أو تأb إىل شخص من األشخاص 
وتبM ضالالته، وذلك من وصف كتب العقيدة بالجفاف، والطعن يف العل'ء 

 .اإلعالم ك' يفعل محمد رسور
، والطعن يف الصحابة، وإسقاط خالفة عث'ن 182 نبي هللا موىس أوالطعن يف

، والقول بوحدة الوجود، وتكف6 املجتمعات املسلمة، 183ابن عفان ريض هللا عنه
 وغ6ها من الضالالت ك' فعل سيد قطب، فأي لM تستعمل معه؟

 أوالتشكيك يف قدرة هللا والطعن يف السنة واالستهزاء بالسلفيM ك' يفعل 
ً ـ عز وجل ـ إذا أراد شيئا قال إنهم يظنون أن هللا: ( محمد الغزايل، حيث يقول

له كن ثم بM هذين الحرفM ويف ملح البرص يتحول الجدب خصباء والفقر غنى 
ًوالعقيم ولودا واملهزوم منصورا وهذا ك' قلنا صبيا~ إن هللا عز وجل إذا أراد أن  ً

                               
لقد أسرف سيد قطب وألصق صفات االندفاع والعصبية واحلدة والفزع والتوتر بكليم ) 182(

اهللا ورسوله موسى عليه الصالة والسالة، وهذا ينايف ما يستحقه  هذا النيب من التبجيل والتوقري 
 منوذج للزعيم  منوذج للزعيم  منوذج للزعيم  منوذج للزعيم  لنأخذ موسى إنه لنأخذ موسى إنه لنأخذ موسى إنه لنأخذ موسى إنه: (فقال" التصوير الفين يف القرآن" واالحترام، وذلك يف كتابه

ومما الشك فيه أن حكم هذا العمل عند العلماء غليظ وكبري، انظر يف ) ) ) ) املندفع العصيب املزاحاملندفع العصيب املزاحاملندفع العصيب املزاحاملندفع العصيب املزاح
 .وما بعدها، لشيخ اإلسالم ابن تيمية) 512:ص"(الصارم املسلول على شامت الرسول" ذلك

وحنن منيل إىل اعتبار خالفة علي رضي اهللا عنه امتدادا طبيعياً خلالفة : ( بقال سيد قط)  183(
، لذلك نتابع احلديث عن عهد علي مث نعود للحديث وأن عهد عثمان فجوة بينهماوأن عهد عثمان فجوة بينهماوأن عهد عثمان فجوة بينهماوأن عهد عثمان فجوة بينهماالشيخني قبله، 

مل يقم سيد قطب شئناً وال وزناً إلمجاع الصحابة، وأهل السنة :قلتقلتقلتقلت) عن احلالة يف أيام عثمان
 . صحة بيعة وخالفة عثمان رضي اهللا عنهواجلماعة على
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يخلق رجالً فال يقول للعدم كن رجالً بل تس6 األمور وفق نسقها الذي قدره رب 
 .اهـ184)املMالع

أما استهزاؤه بالسنة فحدث وال حرج، فعندما تأb إىل هؤالء وغ6هم ممن 
أفسدوا عقول الشباب، بأفكارهم الفاسدة، وتبM ضالالتهم، أي لM تستعمل 

 !معهم؟
ًأي لM نستعمل مع رجل يعترب كتب العقيدة جفافا؟ أليس كتب العقيدة 

  والسنة؟ فهل القرآن والسنة فيها جفاف؟هي القرآن
) نظرات يف كتاب منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا: (ثم يأb أحمد سالم ويقول

وأقبح يشء تقيأه رسور يف كتابه هذه املقولة ـ أي كتب العقيدة فيها جفاف ـ 
ثم ال يعطي أحمد حقها يف الرد عليها، إال شنشنة أدبية، شبيهة بحوارات سل'ن 

 مع الغزايل، أين الغ6ة عىل دين هللا إن � تكن يف هذه املواقف؟
عندما كانت : أين نحن من شدة النبي صىل هللا عليه وسلم يف بعض مواقفه

Mتنتهك حرمة من حرمات هللا عز وجل، وهو من هو؟ سيد أهل الل. 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص { : قال تعاىل

 .129:التوبة} ملؤمنY رؤوف رحيمعليكم با
. }ًولو كنت فظا غليظ القلب ال نفضوا من حولك { : ًوقال تعاىل مخربا عنه

 159:آل عمران
 :وإليك ·اذج من مواقفه عليه الصالة والسالم يف ذلك

من يطع هللا ورسوله : ـ خطب رجل عند النبي صىل هللا عليه وسلم فقال1
                               

 ).20ص"  (هذا ديننا"انظر ) 184(
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: ( فقال له رسول هللا صىل هللا عليه وسلمفقد رشد ومن يعصه' فقد غوى، 
 .185)بئس الخطيب أنت قل ومن يعص هللا ورسوله

أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ملا خرج إىل حنM : ـ عن أ� واقد الليثي2
يا : ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم قالوا: مر بشجرة للمرشكM يقال لها

رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط ك' لهم ذات أنواط فقال النبي صىل هللا عليه 
} ًاجعل لنا إلها ك> لهم آلهة {: سبحان هللا هذا ك' قال قوم موىس: (وسلم

 .186}َوالذي نفيس بيده لرتكÂ سنن من كان قبلكم
ما : ي صىل هللا عليه وسلم فراجعه يف بعض الكالم ، فقالـ جاء رجل إىل النب3

ويف ( أجعلتني � عدالً: (فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم! شاء هللا وشئت
 .187)ال بل ما شاء هللا وحده! ؟)نداً: لفظ

 .أين نحن من شدة السلف تجاه أهل البدع، املخالفM للمنهج الحق
 فشتان ما بM املوقفM، موقف السلف ومن سار عىل نهجهم من أهل العلم 
يف هذا الزمان، ويف كل زمان، وبM من يلبسون لبوس أهل العلم ويردون عىل 

 .أهل البدع بالحوارات الهادئة واملناظرات الباردة
ملحمد " منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا"اذا يقوله العل'ء عن كتاب فاقرأ م

رسور بن زين العابدين، وبأي أسلوب يردون عليه أهو نظرات وحوارات، أم هو 
 منهج السلف يف الرد عىل أهل البدع والضالالت؟

                               
 ).48" (كتاب اجلمعة: "أخرجه مسلم) 185(

 ).2/235(، وصححه األلباين)2180(رواه الترمذي) 186(

وأورده الشيخ األلباين يف ) 2117(وابن ماجه) 787(أخرجه البخاري يف األدب املفرد) 187(
 ).139( السلسلة 
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" سئل س'حة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه هللا ـ يف محارضة بعنوان
هـ يف مدينة الطائف، عن كالم محمد رسور 1413/ 29/12: بتاريخ" نآفات اللسا

زين العابدين، وموقفه من كتب العقيدة ،أن فيها جفاف فأجاب س'حته ـ 
الصحيح أنها ليست جفاف، قال : كتب العقيدة… هذا غلط عظيم(رحمه هللا ـ 

 هذه فإذا كان يصف القرآن والسنة بأنها جفاف فهذا ردة،. هللا قال الرسول
 ).عبارة سقيمة خبيثة 

إن كان فيه هذا القول فال يجوز بيعه، :( وسئل عن حكم بيع الكتاب فقال
 .اهـ، نقالً عن حاشية كتاب األجوبة املفيدة للفوزان) ويجب  زيقه

منهج األنبياء يف الدعوة إىل "وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن كتاب 
نظرت يف كتب :( لعابدين الذي قال فيهملؤلفه محمد رسور بن زين ا" هللا

العقيدة فرأيت أنها كتبت يف غ6 عرصنا، وكانت حلوالً لقضايا ومشكالت العرص 
الذي كتبت فيه، ولعرصنا مشكالته التي تحتاج إىل حلول جديدة، ومن ثم 
فأسلوب كتب العقيدة فيه كث6 من الجفاف، ألنه نصوص وأحكام، ولهذا أعرض 

 ، ف' تعليق فضيلتكم عىل هذا الكالم؟)، وزهدوا بهامعظم الشباب عنها
الرجل ـ محمد رسور ـ بكالمه هذا يضلل الشباب، ويوجههم : فأجاب فضيلته

 .ًإىل األفكار الجديدة، والكتب الجديدة، التي تحمل أفكارا مشبوهة
كتب العقيدة آفتها عند محمد رسور أنها نصوص وأحكام، فيها قال هللا وقال 

ًو يريد أفكار فالن وفالن، ال يريد نصوصا وأحكامارسوله، وه ً. 
فعليكم أن تحذروا من هذه الدسائس الباطلة، التي يراد بها رصف شبابنا عن 

 ……كتب السلف الصالح
فإذا كان القرآن والسنة جافة، وكالم أهل العلم املعتربين : إىل أن قال فضيلته

 :عرفيه جفاف، فهذا من عمى البص6ة، وك' قال الشا
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               قد تنكر العM ضوء الشمس من رمد
                                            وينكر الفم طعم املاء من سقم

 وسئل فضيلته عن املوقف من هذا الكتاب؟ 
ُتشخص األمراض التي يف الكتاب، ويطلب سحبه من املكتبات، ومنعه : فأجاب

 .188من الدخول إىل اململكة
                               

:  كتاب بعنوان1419كتب اليت كانت معروضة للبيع يف مكتبة أمحد سالم يف مؤمتر من ال) 1(
، وقد أحسنت الظن يف بداية )حقيقة ال إله إال اهللا عند سيد قطب، املودودي، الفوزان (

األمر فقلت لعل الشيخ فوزان يرد على سيد قطب واملودودي يف معىن ال إله إال اهللا ، وما إن 
اب إال وخاب ظين إذا هو عرض ملعىن ال إله إ ال اهللا عند هؤالء الثالثة، قلبت صفحات الكت

ويف هذا القرن األخري ووسط كل هذا الركام قيض اهللا :( مع مقدمة لرجل جمهول جاء فيها
لألمة من جيدد هلا أمر دينها ويعيدها إىل ينابيعها الصافية فبدأ األستاذ املودودي واألستاذ سيد 

ف من أمثال الفوزان والدوسري وغريهم يبشرون مرة أخرى بتوحيد قطب وعلماء السل
، وهذه خيانة وظلم للشيخ الفاضل )اخل ..…األئمة وسلف األمة فأضرمت حوهلم املعارك

    صاحل الفوزان،ولو علم ذ العمل اإلجرامي ملا رضي به قط،أما حمتوى الكتاب،فال أظنه خيفى
لال إله إال اهللا، حيث أن سيداً يكفر اتمعات تفسري سيد قطب واملودودي     على كل لبيب

وأخرياً يدخل يف إطار اتمع اجلاهلي تلك : ( املسلمة ويعرف اتمع اجلاهلي بقوله
وإذا تعني هذا، فإن موقف (إىل أن قال . …)) !مسلمة (( اتمعات اليت تزعم لنفسها أا 

إنه يرفض االعتراف :  عبارة واحدةاإلسالم من هذه اتمعات اجلاهلية كلها يتحدد يف
، وباملناسبة أنقل لكم طرفاً من املناقشة اليت )بإسالمية هذه اتمعات وشرعيتها يف اعتباره

سألته عن سبب وجود هذا الكتاب يف املكتبة، فأظهر استغرابه : جرت بيين وبني أمحد سالم
ن أن الشيخ ال يعلم بوجود مثل هذه يف بداية األمر  وهذا ما يدافع عنه دائماً أنصار الشيخ م

الكتب أو كانت هناك نسخة واحدة فقط، وما إىل ذلك من املربرات السقيمة، علما بأن 
  .الكتاب معروض يف املكتبة منذ حوايل سنتني

         وقد أخربين الثقة أنه سأل أمحد سالم عن جميء بعض مشايخ املدينة إىل هولندا إللقاء 
= 
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ف' أعظم هذه الكل'ت ألنها تخرج من فم عا� سلفي، كل'ت قليالت : قلت
 .عبارات التكلفيةمفه'ت خاليات من الشنشنات األدبية، وال

فشتان ما بM كالم العل'ء األعالم، وهم يشخصون الداء ثم يصفون الدواء، 
من غ6 تكليف وال إطالة كالم، وهذا هو من هدي خ6 األنام، وبM أدبية احمد 
سالم، كأننا يف محارضة أدبية، يراد منا تنسيق الجمل والعبارات ل¨ نريض 

 .األستاذ
حوار (b ونقول ك' فعل سل'ن العودة يف كتابه وهل من املعقول أن نأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

مثل الشيخ فاحل احلريب والشيخ حممد بن هادي املدخلي، ولكنه رفض الدروس يف مركزه، 
إن كانوا يتكلموا يف قضايا : "ذلك، ووضع هلم شروطاً لزيارم ويف حال حضورهم وهي

ومن األشخاص الذين يقصدهم  "الدعوة فال بأس،و إن كانوا يتكلموا يف األشخاص، فال 
  .عدنان عرعور
ه حاله وحال مؤلفه ال يعرف أمحد بوجوده يف املكتبة، وأمثاله، كتاب هذ!          سبحان اهللا

وأشرطة املشايخ السلفية تنقى وتصفى من قبله، مث يأيت ـ أي أمحد ـ ويناقشين مناقشة 
السياسيني ، ويقول ماذا يوجد من أخطاء يف هذا الكتاب لكي نبعده؟ لكي يهرب من 

 أمحد ال يعرف تفسري سيد قطب لال إله اجلواب عن سؤايل، وإال هل من املعقول لرجل مثل
نظرات يف كتاب " ، وقد اعترب فكر سرور فرع على منهج وفكر سيد  يف كتابه ! إال اهللا؟

وميكن يف أفضل االحتماالت أن نعترب فكر سرور فرعاً على (  :حيث قال"  منهج األنبياء 
ها واختالف الظروف منهج سيد وفكره، مع اختالف البد منه بني األصول الفكرية وفروع

  .، فالرجل بقوله هذا على معرفة مبنهج سيد قطب وفكره)واملنشأ والبيئة
        ومل تكن املكتبة حتوي على هذه الكتب فحسب، بل كانت حتوي كتباً أخرى منها سلسلة 
عدنان عرعور الذي يقر فيه على أن سيدا قد تاب وأصبح سلفياً والدليل أخوه حممد قطب، 

ن التفصيل عن هذه السلسلة، وما فيها من الطوام انظر كتاب الشيخ عبد احلميد وملزيد م
 .فقد أفاد فيه ـ وفقه اهللا ـ وأجاد) وقفات منهجية يف الذب عن السلفية ( العريب 
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فأنت عندما تقرأ الكتاب تجد أن سل'ن يف البحث واملناقشة ) هادئ مع الغزايل
عىل مستوى الدقة وغاية من الهدوء، ناهيك عن العبارات اللطيفة التي يطلقها 

!  ف' ألطف هذه العبارة189والشيخ ـ غفر هللا لنا وله ـ: بM الحM واألخر، مثل
 .190مع أنها رد عىل الغزايل

من املعقول أن نأb إىل هؤالء ونخاطبهم بإسلوب اللM والحوارات هل : أقول
 !والنظرات؟
 !كم هي درجة هذا اللM مع رجل يصف كتب العقيدة بالجفاف؟: ثم أسأل

وكم هي درجة اللM مع رجل يصف الصحابة بأقبح النعوت ويتهمهم بأبشع 
نهم معاوية التهم، ويطعن يف صدقهم وأمانتهم وعدالتهم، وأخالقهم، ويخص م

بن أ� سفيان، خال املؤمنM، وأحد خلفاء املسلمM، وكاتب وحي الرسول صىل 
هللا عليه وسلم، وعمرو بن عاص ريض هللا عنهم أجمعM، وأن األمة قدر ارتدت 
إال عيل ريض هللا عنه ومن معه، واإلسالم � تقم له قا�ة بعد انتصار معاوية، إال 

عزيز ثم انطفأ ذلك الرساج، وينكر فظلهم سنوات عىل يد عمر بن عبد ال
 .وجهودهم، متجاهالً ثناء هللا عليهم وثناء رسوله صىل هللا عليه وسلم عليهم

                               
ب استعمله  ـ مع األسف ـ أبو إسحاق احلويين يف رده على الغزايل، بل إن هذا اإلسلو) 189(

مع أنه رد على " ثناء على الشيخ الغزايل وإبراز جلهوده يف جمال الدعوة:" عقد فصالً بعنوان
، وهذا الرجل عليه 3ص" طليعة مسطُ الآليل يف الرد على الشيخ حممد الغزايل" انظر ! الغزايل

 .، فهو ثوري وليس بسلفي   لهاملحوظات ليس اآلن حم

أن العبارات اللطيفة هذه يطلقها أمحد سالم على أئمة البدع والظالل كمحمد قطب ) 190(
نظرات يف منهج اإلخوان " وسعيد حوى والغزايل والتلمساين وبعض قادة اإلخوان، يف كتابه

 ".املسلمني



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ����� ا��
م � أ��
ء أ��� ��م 

  

113  

فلم يكن الفرق بM عيل وبM خصميه ـ : (  فاقرأ ما يقوله سيد قطب فيهم 
أي معاوية وعمر ـ أنه يجهل النفس البرشية وأنه' يعرفانها، إ·ا كان الفرق يف 

ولكنه قيقة هو الرىض باستخدام كل سالح، يرضاه الخلق البرشية وأهوائها، الح
 ً.T يكن يتد» الستخدام األسلحة القذرة جميعا

 ـ:ويف رده عىل من أشاروا عليه بتوزيع املال لرشوة الض'ئر ما يكفي
أتأمر~ أن أطلب النرص بالجور فيمن وليت عليه اإلسالم، فو هللا ال أفعل ذلك 

أن الناس عامة همهم حطام " فحM قالها � يكن جاهالً "  يف الس'ء نجمما الح
ًولكنه كان مرتفعا عن استخدام سالح تستقذره نفسه الكر�ة ويستخدمه " الدنيا

 .خصمه بال تحرج
إىل الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة ! وحY يركن معاوية وزميله

 هذا الدرك األسفل فال عجب ينجحان ورشاء الذمم ال `لك عيل أن يتدىل إىل
 .191ويفشل وإنه لفشل أرشف من كل نجاح

                               

إن سيد قطب الذي يتهم الصحابني اجلليلني بالكذب قد ثبت عنه الكذب يف عدة مواقف         ) 1(
فقد ذكر " التاريخ السري جلماعة اإلخوان املسلمني"منها ما ذكره عنه علي عشماوي يف مذكراته 

أنه عندما جاءت رسالة من السعودية عن طريق أحد :(  سيد قطب ملخصهقصة وقت بينه وبني
اإلخوة السودانيني، حمتواه أن اإلخوة يف اخلارج قد أعدوا هلم قائمة باألسلحة، ومت شراؤها 
وجهزت للشحن إىل مصر، ويتم إرساهلا عن طريق قبائل البشارية اليت تعرب احلدود بني السودان 

إن هذا أمر جيد، وأنين أحسنت :إىل إىل سيد قطب فقرأ الرسالة وقال يلومصر مث ذهب بالرسالة 
صنعاً بطليب هذا السالح يف حينه، وأنه أتى يف الوقت املناسب، وأخذ يعطين بعض النصائح 

مث طلب مين أن " القفة"والتعليمات عن كيفية نقل السالح، وأن توضع السالح يف أوعية مثل
= 
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Mكانت غلبة :  عىل أن غلبة معاوية عىل عيل كانت ألسباب أكرب من الرجل
جيل عىل جيل، وعرص عىل عرص، واتجاه عىل اتجاه كان مد الروح اإلسالمي 

در الذي رفعهم العايل قد أخذ ينحرس، وارتد الكث6ون من العرب إىل املنح
اإلسالم بين' بقي عيل يف القمة ال يتبع هذا االنحسار وال يرىض بأن يجرفه التيار 

 .من هنا كانت هز�ته، وهي هز�ة أرشف من كل انتصار
فلقد كان انتصار معاوية هو أكرب كارثة دهمت روح اإلسالم التي � تتمكن 

ًتصاره فوزا لروح اإلسالم بعد من النفوس، ولو قد قدر لعيل أن ينترص لكان ان
الروح الخلقية العادلة املرتفعة التي ال تستخدم األسلحة القذرة يف : الحقيقية

، ولكن انهزام هذا الروح وملا `ض عليها نصف قرن كامل، وقد قيض النضال
عليها فلم تقم لها قا¢ة بعد ـ إال سنوات عىل يد عمر بن عبد العزيز ـ ثم 

 .192قيت الشكليات من روح اإلسالم الحقيقيةانطفأ ذلك الرساج، وب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

مساعيل ألخذ منه  ألف جنيه حتت احلساب مصاريف الشحن، أذهب إىل الشيخ عبد الفتاح إ
وعندما أتيت إىل الشيخ عبد الفتاح وأخربته باخلرب غضب غضياً شديداً وأنكر علي هذا العمل، 

أنه قد " خاصة وأنه كان على غري هوى الشيخ عبد الفتاح، وبعد أيام أتاين الشيخ عبد الفتاح وقال
 أعطى هذه التعليمات يل لكي استلم شحة السالح وأنقلها سأل األستاذ سيد قطب إن كان قد

وهنا أحسست بإحباط شديد وخيبة أمل : مث قال على عشماوي" وأقوم بتخزينها، فنفى ذلك
كبرية، فقد كان األستاذ سيد قطب بالنسبة يل املثل الكبري للقائد واملفكر والفيلسوف، ولكنه ـ 

انظر  املذكرة ) خ عبد الفتاح إمساعيل ـ سقط يف نظريبعد أن أنكر ما قاله يل أمام ثورة الشي
 ).109،110،111:ص(

" سئل املعاىف بن عمران أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل ) 192(
أجتعل رجالً من الصحابة مثل رجل من التابعني معاوية صاحب وصهره وكاتبه وأمينه على 
= 
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لقد تكون رقعة اإلسالم قد امتدت عىل يدي معاوية ومن جاء بعده ولكن 
 .روح اإلسالم قد تقلصت، وهزمت بل انطفأت

مية الحقيقية يف مهدها، وانطفاء فأن يهش إنسان لهز`ة الروح اإلسال
 .فتلك غلطة نفسية وخلقية ال شك فيها.…شعلتها بقيام امللك العضود

وإذا احتاج جيل ألن يدعي إىل خطة معاوية، فلن يكون هو الجيل الحارض 
التي سيطرت عىل معاوية قبل " 193مكيافييل" عىل وجه العموم، فروح

مكيافييل بقرن، هي التي تسيطر عىل هذا الجيل، وهم أخرب بها من أن 
التي تظل األفراد والج>عات واألمم " النفعية" ألنها روح! يدعوهم أحد إليها

 ؟194)والحكومات
الم لطال بنا املقام، ولكن ال بأس أن أنقل لكم  لو أردنا استقصاء هذا الك:قلت

أقوال أهل العلم فيمن ينتقص الصحابة، وباألخص معاوية وعمرو بن عاص ريض 
Mـ:195هللا عنهم أجمع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه ما أقول يف رجل ق: ، وسئل ابن املبارك عن معاوية فقال"وحيه
أيهما أفضل؟ هو أو عمر : ربنا ولك احلمد، فقيل له: مسع اهللا ملن محد، فقال خلفه: وسلم

لتراب يف منخري معاوية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري : بن عبد العزيز؟ فقال
عاوية ستر  م: (، وقال أبو توبة الربيع بن نافع احلليب)وأفضل من عمر بن عبد العزيز

" انظر ) ألصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه
 ).8/142" ( البداية والنهاية

 ".ة تربر الوسيلةالغاي" الذي يعد أستاذا ملذهب" األمري" الكاتب اليهودي صاحب كتاب) 193(

 ).241/242/243:ص( كتب وشخصيات ) 194(

وهي أن عمر مجع له : معاوية اجتمعت فيه خصال: ( قال القاضي أبو بكر بن العريب) 195(
حبماية البيضة وسد الثغور وإصالح الشامات وأفرده ا، ملا رأي من حسن سريته وقيامه 

= 
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه هللا ـ وهو يتكلم عىل فضل معاوية 
ومعاوية، : " وعمروا وكأنه يرد عىل سيد قطب وأمثاله، كالما نفيسا ملخصه 

بل : من املؤمنM، � يتهمهم أحد من السلف بنفاق" بن عاص، وأمثالهموعمرو 
: ثبت يف الصحيح أن عمرو بن العاص ملا بايع النبي صىل هللا عليه وسلم قال

أما علمت أن اإلسالم يهدم !  ياعمرو:"عىل أن يغفر يل ما تقدم من ذنبي، فقال
 . إسالم املنافقMومعلوم أن اإلسالم الهادم هو إسالم، ال" ما كان قبله
من الطلقاء الذين أسلموا بعد " وأما معاوية بن أ� سفيان وأمثاله: ثم قال
 هؤالء وغ6هم ممن حسن إسالمهم باتفاق ……كعكرمة بن أ� جهل، و: فتح مكة

املسلمM، و� يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق، ومعاوية قد استكتبه رسول هللا 
 ".اللهم علمه الكتاب والحساب، وقه العذاب: " صىل هللا عليه وسلم، وقال

ممن " ومعاوية بن أ� سفيان وأمثاله'" " عمرو بن عاص" فلو كان : ثم قال
Mبل عمرو بن العاص قد أمره : 196يتخوف منه' النفاق � يولوا عىل املسلم

ه وسلم قد أمره النبي صىل هللا عليه وسلم يف غزوة ذات النبي صىل هللا علي
Mًمنافقا، فكيف يكون  السالسل، والنبي صلة هللا عليه وسلم � يول عىل املسلم

هؤالء منافقM والنبي صىل هللا عليه وسلم يأ نهم عىل أحوال املسلمM يف العلم 
 اهـ!؟197)والعمل

 .ج'ع عىل أنه من طعن يف الصحابة فإنه مبتدع خبيثوقد ورد اإل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

 وما 202ص"(العواصم من القواصم"انظر ) اجلند والظهور على العدو وسياسة اخللق
 ).بعدها

 .مات يزيد بن أيب سفيان يف خالفة عمر  فاستعمل أخاه معاوية) 196(

 ).66ـ62 /35: (جمموع فتاوى) 197(
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 فقال اإلمام ابن القيم يف حادي األرواح ناقالً عن حرب بن إس'عيل الكرما~ 
): ( 245/13(صاحب مسائل اإلمام أحمد ـ التي قال عنها الذهبي يف الس6 

 ـ):مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كب6 مجلدين
م ك' حكاه حرب صاحب اإلمام أحمد عنهم بلفظه، ونحن نح¨ إج'عه(

هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب األثر وأهل السنة : قال يف مسائله املشهورة
املتكلمM بها املقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صىل هللا عليه وسلم إىل 
يومنا هذا وأدركت من أدركت من عل'ء أهل الحجاز والشام وغ6هم عليها، 

ًخالف شيئا من هذه املذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف فمن 
وهو مذهب : مبتدع خارج عن الج'عة زائغ عن منهج السنة وسبيل الحق، قال

أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد هللا بن مخلد وعبد هللا بن الزب6 والحميدي 
ولهم أن وسعيد بن منصور وغ6هم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان ق

: إىل أن قال..……اإل�ان قول وعمل ونية و سك بالسنة، واإل�ان يزيد وينقص
وذكر محاسن أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم كلهم والكف عن ذكر 
مساويهم التي شجرت بينهم، فمن سب أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه 

أو عاب أحد منهم، وسلم أو واحد منهم أو نقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبه 
فهو مبتدع رافيض خبيث مخالف، ال يقبل منه رصفا وال عدال، بل حبهم سنة 
والدعاء لهم قربة واإلقتداء بهم وسيلة واألخذ بآثارهم فضيلة، وخ8 األمة بعد 
النبي صىل هللا عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أ� بكر، وعث>ن بعد عمر وعيل 

>ن، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم بعد عث>ن، وتوقف قوم عىل عث
أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم بعد هؤالء األربعة خ8 الناس، ال يجوز 
ًألحد أن يذكر شيئا من مساويهم وال أن يطعن عىل واحد منهم بعيب وال 
نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب عىل السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن 
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تيبه فإن تاب قبل منه، وإن T يتب أعاد عليه يعفو عنه بل يعاقبه ويست
 .اهـ198)العقوبة، وخلده يف الحبس حتى `وت أو يرجع

ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول هللا : ( وقال اإلمام أحمد بن حنبل
صىل هللا عليه وسلم كلهم أجمعM والكف عن الذي جرى بينهم فمن سب 

هللا صىل هللا عليه وسلم أو واحد منهم فهو مبتدع رافيض، حبهم أصحاب رسول 
 .199)سنة والدعاء لهم قربة واإلقتداء بهم وسيلة واألخذ بآثارهم فضيلة

واتفق أهل السنة عىل وجوب منع : ( وقال الحافظ ابن حجر رحمه هللا 
هم من حروب ولو عرف املحق الطعن عىل أحد من الصحابة بسبب ما وقع ل

منهم ألنهم � يقاتلوا يف تلك الحروب إال عن اجتهاد وقد عفا هللا تعاىل عن 
 .200)ًاملخطئ يف االجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن املصيب يؤجر أجرين

: (  أنه قالك' نقل الحافظ ابن حجر يف فتح الباري عن أ� املظفر السمعا~
 .201)التعرض إىل جناب الصحابة عالمة من خذالن فاعله بل هو بدعة وضاللة

ًفأين الغ6ة عىل اإلسالم يا من رفعتم سيدا إىل مقام األ�ة؟  وثارت غ6تكم 
عىل من بM ضالالته، أين غ6تكم عىل الصحابة؟ أين غ6تكم عىل خ6 الناس 

يد الناس، أين غ6تكم عىل كاتب وحي النبي صىل هللا عليه وسلم، بشهادة س
معاوية بن أ� سفيان ريض هللا عنه وأرضاه؟ أين العدل واإلنصاف يا من رفعتم 

ًهذا الشعار كذبا وزورا؟ ً 
                               

 ).362:ص" (حادي األرواح) " 198(

 .لإلمام أمحد": السنة"انظر ) 199(

 ).13/34 ( : "فتح الباري) "200(

 ).4/365" :(فتح الباري) "201(
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والسابقون األولون { : ف'ذا يجيب سيد قطب ربه يوم القيامة يف قوله تعاىل
اتبعوهم بإحسان ريض هللا عنهم ورضوا من املهاجرين واألنصار والذين 

 .202}عنه
محمد رسول هللا والذين معه أشداء عىل الكفار رح>ء {: ويف قوله تعاىل

ًبينهم تراهم ركعا سجداً يبتغون فضًال من هللا ورضوانا سي>هم يف وجوههم  ً
 .203}من أثر السجود

خ8 الناس قر� ثم ( : يقول سيد قطب يف قوله عليه الصالة والسالموماذا 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدكم `ينه، 

 .205)204و`ينه شهادته
                               

 ).100: آية:( سورة التوبة) 202(

 ).29:آية( سورة الفتح) 203(

 ).3650:(أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة) 204(

 وامه كذباً )سعد بن أيب وقاص(  لقد أساء سلمان العودة األدب مع الصحايب اجلليل )205  (
كيف نزلت؟ ملا } ووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديه{ :( وزوراً بعدم اإلحسان والتلطف مع أمه فقال

أليس صاحبكم يأمركم برب الوالدين، وصلة الرحم؟ واهللا ال أكل : أسلم سعد قالت أمه
طعاماً حىت تكفر، فكانوا إذا احتاجوا إىل أن يعطوها الطعام شجروا فمها بعود أو عصا 

أن كان على سعد أن أن كان على سعد أن أن كان على سعد أن أن كان على سعد أن : : : : يعين} ووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديه{:عوا الطعام بالقوة، فأنزل اهللاووض
واهللا لوكان هلا مائة نفس فماتت نفساً :(  ومبا جاءت يف بعض الروايات أنه قاليلطف بأمه،يلطف بأمه،يلطف بأمه،يلطف بأمه،

 لكن كان يستطيع أن يطلب  لكن كان يستطيع أن يطلب  لكن كان يستطيع أن يطلب  لكن كان يستطيع أن يطلب هو لن يرجع عن دينه بطبيعة احلال،) نفساً ما رجعت عن ديين
 بغري ذلك؛ فأمره اهللا تعاىل باإلحسان إىل والديه حىت ولو كانا أن يهادئهاأن يهادئهاأن يهادئهاأن يهادئهامنها أن تأكل ومنها أن تأكل ومنها أن تأكل ومنها أن تأكل و

إذاً ينبغي أن يتنبه الداعية إىل األثر السليب ملثل هذه } ووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديهووصينا اإلنسان بوالديه{مشركني
= 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

" حقيقة الرجل واملنهج"اهـ )األساليب التربوية يف معاملة الشباب لوالديهم وجمتمعهم
  للشيخ فاحل احلريب

قاتل اهللا اجلهل، فلو كان سلمان قد زم بزمام أهل السنة واحلق ملا استطال هذه االستطالة :قلتقلتقلتقلت
ـ أين اإلحترام وحسن الظن 1: على هذا الصحايب اجلليل، وهذا كالم باطل من وجوه

بأحد املبشرين باجلنة، وأحد السابقني األولني، وأحد من شهد بدراً واحلديبية، وأحد الستة 
هذا خايل فلريين امرؤ هذا خايل فلريين امرؤ هذا خايل فلريين امرؤ هذا خايل فلريين امرؤ : (، وخال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما قالأهل الشورى

، أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب، وحسنه الشيخ ناصر يف مشكاة )خالهخالهخالهخاله
ـ إن العلماء عندما ذكروا هذه القصة جعلوها من مناقب سعد، فلم 2) 6127(املصابيح

رج اإلمام مسلم احلديث يف فضائل جعلتها من مثالبه، ومن سبقك ذا القول، وقد خ
ـ كيف حكمت على أن سعداً مل حيسن ومل يلطف بأمه وهو 3؟؟ )44(الصحابة برقم

كنت رجالً براً بأمي فلما أسلمت قالت ياسعد ماهذا الذي أراك قد : الذي يقول عن نفسه
 ملا جلئت ، كما أن القصة حتمل يف طياا، أن سعداً كان باراً بإمه، وإال)احلديث....أحدثت

األم إىل استخدام هذا اإلسلوب ظناً منها أن حب وإحترام سعد هلا ممكن أن جيعله أن يترك 
لكن كان يستطيع أن يطلب منها أن تأكل وأن يهادئها بغري :( ـ من أين أتيت بقولك4دينه
: ملا أسلمت حلفت أمي أن التأكل طعاماً وال تشرب شراباً، قال: ( وهو الذي قال) ذلك

شدا أول يوم فأبت وصربت، فلما كان اليوم الثاين ناشدا، فأبت، فلما كان اليوم فنا
تفسري )"احلديث.....واهللا لو كانت لك مئة نفس : الثالث ناشدا فأبت، فقلت

  األثر السليب األثر السليب األثر السليب األثر السليبينبغي أن يتنبه الداعية إىل: (، مث زاد سلمان الطينة بلة بقوله)10/211(الطربي
، وهذا من اسلوب )لتربوية يف معاملة الشباب لوالديهم وجمتمعهمملثل هذه األساليب ا

احلركيني، الذين يتخذوا من السرية العطرة الطيبة للصحابة، ما يوافق أفكارهم الباطلة، لكي 
يربطوا قلوب الناس م، وإال فالقصة يف واد وسلمان يف واد أخر، فحسبنا اهللا ونعم 

 .الوكيل
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 هي درجة هذا اللM مع رجل وقف مؤلفاته وكم: وعودا عىل بدء أقول
األخ6ة للنيل من املنهج السلفي، والوقيعة يف أهل الحديث، والهجوم عليهم، 
بحيث يذكرهم يف كل موضع ومكان مستهجن، ويستفزهم بأشنع األقوال وأبشع 

 االتهامات؟
وهناك من حلق رأسه وشواربه : ( فأقرأ استهزاء الغزايل باملتمسكM بالسنة

… ًأطلق شعر لحيته عىل نحو يشعرك بأن كل شعرة أعلنت حربا عىل جارتهاو
قلت يف نفيس � يبق إال أن يحلق حاجبيه باملوس هي األخرى لتكتمل الدمامة 

 .206)يف وجهه
ًوهنا سؤال يطرح نفسه هل اللM واجب دا�ا؟  ُ َ َ 

 ".هل الشدة واجب يف الدعوة: "با~ يف رشيطهذا السؤال طرحه الشيخ األل
 .ـرحمه هللا ـ  وموضوع الشدةَّفتعال معي أخي املسلم يف جولة مع املحدث الشيخ نارص الدين األلبا~ 

ال يجوز لك ـ أي للسائل ـ أن تصف السلفيM بالشدة ـ ال يجوز لك : ( يقول
ًسلمM، سواء كان سلفيا أن تطلق هذه الصفة ـ أي الشدة ـ عىل فرد من أفراد امل

ًأم خلفيا ـ عىل حد تعب6نا ـ إال يف جزئية معينة، ما دام اتفقنا أن اللM ليس هو 
ًاملرشوع دا�ا وأبدا، فنحن نقول أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قد استعمل  ً
ُالشدة التي لو فعلها سلفي اليوم لكان الناس ينكرون عليه أشد اإلنكار، فمثًال  والحديث يف  ) كذب أبو السنابل ( :أبو السنابل، وقوله صىل هللا عليه وسلمقصة 

                               
 ).72:ص(الغزايل "  مستقبل اإلسالم) "206(
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َ، هذه شدة أم لM؟ شدة من من؟ من أبو اللM، وكذلك مثالً 207صحيح البخاري ِ
 .208ما جاء يف مسند اإلمام أحمد عندما قال رجل ما شاء هللا وشئت

إذن هناك أسلوب لM وهناك أسلوب شدة، أال ترى أن السلفيM بالنسبة 
لبقية الطوائف والج'عات واألحزاب هم يهتمون �عرفة األحكام الرشعية 
ويدعون الناس إليها أك« من اآلخرين الشك يف ذلك، إذن بسبب هذا االهت'م، 

ًوالنهي عن املنكر ولو كان مقرونا باللM هذه اآلخرون يعتربون األمر باملعروف 
انتهى ..) …شدة، بل بعضهم عال وطغى وقال البحث يف التوحيد يفرق الصفوف

 .209كالم الشيخ
إذن البد أن تعرف أن مسألة الشدة البد منها يف بعض األحيان، ل¨ توقف 

ِّ ويعرف قدر نفسه، وال يت'دى يف غيه وينزجر عن باطله، املخالف عند حده،  .وهذا حسب البدعة التي عنده
أما اللM فتستعمله يف مقام الدعوة وذلك بالحكمة واملوعظة الحسنة، ك' 

ادع إىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم {: أمر هللا نبيه بذلك
 وك' أمر هللا نبيه موىس وهارون عليه' السالم عندما 210}بالتي هي أحسن
 . }ًفقوال له قوال لينا{ : أرسله' إىل فرعون

ثم إن كان املنكر ال يغ6 إال بنوع من  الخشونة فال بأس باستع'له ولو كان 
مع املسلمM، أال ترى أن هللا أباح قتال الباغي إن � ينفع اإلصالح معه وهل 

                               
 .،وغريه )6/432(احلديث متفق عليه، وأخرجه اإلمام أمحد ) 207(

 .وقد مر ذكر احلديث) 208(

 ).هل الشدة واجب يف الدعوة ( راجع شريط الشيخ ) 209(

 .125: سور ة النحل آية) 210(
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وإن طائفتان من املؤمنY اقتتلوا { : د من شدة القتال، قال تعاىلهناك شدة أش
فأصلحوا بينه> فإن بغت إحداه> عىل األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 

 .211 }إىل أمر هللا
ًوتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ، أو : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ما كان يجري بدمشق، وم' جرى اآلن : صحاب واإلخوانتخشM عىل بعض األ
�رص، فليس ذلك غضاضة وال نقصا يف حق صاحبه، وال حصل بسبب ذلك تغ6 
 ،Mمنا، وال بغض يف حق صاحبه، بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخش
،Mًأرفع قدرا، وأنبه ذكرا، وأحب وأعظم، وإ·ا هذه األمور هي من مصالح املؤمن ً 

التي يصلح هللا بها بعضهم ببعض، فإن املؤمن للمؤمن كاليدين، تغسل إحداه' 
األخرى، وقد ال ينقلع الوسخ إال بنوع من الخشونة، لكن يوجب النظافة، 

Mاهـ212 )والنعومة، ما نحمد به ذلك التخش 
 : 213قال العالمة عبد العزيز بن باز رحمه هللا

وال شك أن الرشيعة اإلسالمية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو يف الدين، (
وأمرت بالدعوة إىل سبيل الحق بالحكمة واملوعظة الحسنة والجدال بالتي هي 

انب الغلظة والشدة يف محلها حيث ال ينفع اللM أحسن، ولكنها � تهمل ج
يا أيها النبي جاهد الكفار { والجدال بالتي هي أحسن، ك' قال سبحانه 

يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم  { : وقال تعاىل}واملنافقY واغلظ عليهم
                               

 .9: احلجرات آية) 211(

 ).54ـ53/ 28(جمموع فتاوى ) 212(

جمموعة فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد ( ،"لة الكاشفة ألخطاء بعض الكتاباألد) " 213(
 ).2/202(العزيز بن باز
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وال {:  وقال تعاىل}من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وأعلموا أن هللا مع املتقي
اآلية، أما إذا } تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم 

� ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر أو الفسق يف عمله و� يبال بالواعظ 
والناصح، فإن الواجب األخذ عىل يديه ومعاملته بالشدة وإجراء ما يستحقه من 

حتى يقف عند حده وينزجر عن باطله إقامة حد أو تعزير أو تهديد أو توبيخ 
.( 

أن الرشيعة الكاملة جاءت بالM يف محله، والشدة يف : والخالصة: ثم قال
ًمحلها فال يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك، وال يجوز أيضا أن يوضع اللM يف محل 
ًالشدة، وال شدة يف محل اللM، وال ينبغي أيضا أن ينسب إىل الرشيعة أنها 

Mاهـ) فقط، وال أنها جاءت بالشدة فقطجاءت بالل 
 
 

 ـ:مواقف من أهل السنة تجاه أهل البدع
إياك وهذه : ( ـ سئل أبو زرعة عن الحارث املحاسبي وكتبه، فقال للسائل1

: الكتب، هذه كتب بدع وضالالت، عليك باألثر قيل له يف هذه الكتب عربة فقال
 عربة ثم قال، ما أرسع الناس من � يكن له يف كتاب هللا عربة فليس له يف هذه

 .214)إىل البدع 
 .215"مبتدع"ـ سئل اإلمام أحمد ـ رحمه هللا ـ عن حسM الكرابييس فقال 2

                               
 ).8/215: ( تاريخ بغداد) 214(

  ).66/ 8: ( تاريخ بغداد) 215(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ����� ا��
م � أ��
ء أ��� ��م 

  

125  

وال ريب أن ما ابتدعه الكرابييس وقرره يف : (قال الذهبي ـ رحمه هللا ـ 
وهو حق، لكن أباه أحمد لئال يتذرع به إىل القول مسألة التلفظ، أنه مخلوق، 

بخلق القران، فسد الباب، ألنك ال تقدر أن تفرز التلفظ من امللفوظ الذي كالم 
 .216)هللا يف ذهنك

 ".فقال ذاك رجل سوء، ال تكلمه وال كرامة : "وسئل عن املحاسبي
سمع مني كلمة، فأعرض عنه ا: ـ قال بعض أهل البدع أل� عمران النخعي3
 .217وال نصف كلمة: وقال
رأيت برش بن مروان يوم الجمعة يرفع : ( ـ عن حصM بن عبد الرحمن قال4

قبح هللا هاتM اليدين، لقد رأيت رسول هللا صىل هللا : يديه، فقال ع'رة بن رؤيبة
 .218) هكذا، وأشار بإصبعه املسبحةعليه وسلم ما يزيد عىل أن يقول بيده

إن رجالً يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، : ـ قيل لألوزاعي5
 ".هذا رجل يريد أن يساوي بM الحق والباطل: " فقال األوزاعي

ال يعرف الحق من صدق األوزاعي، إن هذا رجل : وعلق ابن بطة بقوله
الباطل، وال الكفر من اإل�ان ويف مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن 

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا {:املصطفى صىل هللا عليه وسلم، قال تعاىل
 . }خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم

مثل :( وسلمقال رسول هللا صىل هللا عليه :  ثم روى بإسناده عن ابن عمر قال
                               

  ).82 /12(السري ) 216(

  ).16 /7(انظر تفسري القرطيب ) 217(

 ).1104: (، وأيب داود)515: (، والترمذي)874: (مسلم) 218(
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املنافق يف أمتي كمثل الشاة العائرة بY الغنمY، تص8 إىل هذه مرة وإىل هذه 
 .219)مرة ال تدري أيه> تتبع

ك« هذا الرضب من الناس يف زماننا هذا، ال :( ثم قال ابن بطة عقب ذلك
اكم من رش املنافقM وكيد الباغM، وال جعلنا وإياكم من ّك«هم هللا، وسلمنا، وإي

الالعبM بالدين، ومن الذين استهوتهم الشياطM، فارتدوا ناكصM، وصاروا 
 .220)حائرين

فقد كانوا  ـ رحمهم هللا ـ أشداء يف التحذير من : هذا هو منهج السلف
ة، بل التشه6 �ن أثنى عليهم، أو عظم أصحاب املناهج املخالفة للكتاب والسن

 .كتبهم
ويجب عقوبة : ( 221يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه هللا ـ يف اإلتحادية

 أثنى عليهم أو عظم كتبهم، أو من انتسب إليهم ـ أهل البدع ـ أو ذب عنهم، أو
كره الكالم فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكالم ال يدرى ما هو؟ أو قال إنه 
صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه املعاذير، التي ال يقولها إال جاهل أو منافق، بل 
تجب عقوبة كل من عرف حالهم و� يعاون عىل القيام عليهم، فإن القيام عىل 

 .اهـ222)اعظم الواجباتهؤالء من 
قد أخرب النبي صىل هللا عليه وسلم عن : ( قال اإلمام البغوي يف رشح السنة

                               
 ).8/124(، والزيادة للنسائي يف سننه )2784(رواه مسلم) 219(

  ).456 /2(اإلبانة ) 220(

هذا وإن كان يف اإلحتادية ولكن ينبغي استعماله مع كل املبتدعة محاية للسنة، وهذا ماهو ) 221(
 .عليه األئمة

  ).132/ 2:( جمموع الفتاوى ) 222(
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افرتاق هذه األمة وظهور األهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة ملن اتبع سنته 
ًى شيئا من وسنة أصحابه ريض هللا عنهم، فعىل املرء املسلم إذا رأى رجالً يتعاط

األهواء والبدع معتقدا، أو يتهاون بيشء من السنن، أن يهجره يتربأ منه، ويرتكه 
ًحيا وميتا، فال يسلم عليه إذا لقيه، وال يجيبه إذا ابتدأ، إىل أن يرتك بدعته  ً
ويراجع الحق، والنهي عن الهجران فوق الثالث في' يقع بM الرجلM من 

ة دون ما كان ذلك من حق الدين، فإن التقص6 يف حقوق الصحبة والعرش
 .223اهـ)هجران أهل األهواء والبدع دا�ة إىل أن يتوبوا

 !فأي لM ترى من هؤالء األ�ة نحو أهل البدع؟
وأختم هذا املوضوع بنداء الشيخ زيد بن محمد املدخيل إىل أهل املكتبات 

لعلهم ينتفعون به وال يجعلون همهم جمع األموال العامة والخاصة، عىس و
 .فقط
من الفق6 إىل عفو ربه زيد بن محمد بن هادي املدخيل إىل اإلخوة الكرام ( 

يف اإلحسان واإل�ان واإلسالم ، أعني أصحاب املكتبات التجارية والحكومية 
 .واملنزلية يف بالدنا السلفية وفق هللا الجميع لطاعته والسعي يف رضاه 

 :أما بعد .. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
فإ~ أحمد إليكم هللا الذي ال إله إال هو ثم أذكر نفيس وإياكم ـ والذكرى 
تنفع املؤمنM ـ أذكركم �ا تعلمون من أنه يجب عىل املكلفM حفظ خمسة 

ء ـ الدين والعقل والعرض والدم واملال، وأوىل الناس بحفظ هذه األشيا:أشياء هي
ًأمة اإلسالم عموما وطالب العلم خصوصا، وإذا كان األمر كذلك فإنه يوجد يف  ً

                               
 ).1/223( شرح السنة لإلمام البغوي ) 223(
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ًعرصنا الحارض كتب ونرشات وأرشطة يف املكتبات التي أرشت إليها آنفا، هذه 
الكتب معظمها يف املكتبات التجارية تباع وترشى وذلك ككتب سيد قطب 

 املودودي وحسن ومحمد قطب ومحمد الغزايل ويوسف القرضاوي وأبو األعىل
البنا وعمر التلمسا~ وحسن الرتا� السودا~ وعبد الرحمن بن عبد الخالق 
ومحمد رسور ومحمد أحمد الراشد وسعيد حوى وسل'ن العودة وسفر الحوايل 
ونارص العمر وعائض القر~ ومحمود عبدالحليم وجاسم املهلهل، وتالمذة البنا 

 من كل قائد أو زعيم أو صاحب انت'ء إىل فرقة من 224وآل قطب وأمثالهم
الفرق التي ناهضت املنهج السلفي يف كث6 أو قليل من أبواب العلم والعمل عرب 

ء املدونة أس'ؤهم فيها زمن هذا العرص، ذلك أن مؤلفات وأرشطة ونرشات هؤال
املقبول وفيها املردود، وفيها الغث وفيها السمM، وإذا أمعنت النظر بطريق 

 : ًالسرب والتقسيم وجدت أن طلبة العلم غالبا قس'ن
قسم منهم متمكن من علوم الرشيعة وعلوم اللغة العربية بحيث أنهم إذا ما 

 .  لغث والسمM والضار والنافعقرؤا يف أي كتاب ميزوا بM املقبول واملردود وا
 وقسم آخر من طالب العلم غ6 متمكن من العلوم الرشعية واللغوية بحيث 
أنه يأخذ بكل ما قرأ غ6 مميز بM صحيح وفاسد ومقبول ومردود بل ديدنه 
التقميش بدون تفتيش، فيتعلمون ما يرضهم وال ينفعهم بواسطة تلك الكتب أو 

جمعت بM املقبول واملردود والفاسد والصحيح، وإذ النرشات أو األرشطة التي 
ًكان األمر كذلك فإن نصيحتي لنفيس وألولئك وهؤالء أن نرضب صفحا عن كتب 

                               
سلة عدنان عرعور وأشرطته اليت فيها أقوال خمالفة ملنهج السلف بل وكذلك سل: قلت) 224(

 .مداهنة ألهل البدع والضالل
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ًونرشات وأرشطة من دونت أس'ءهم آنفا ح'ية لديننا الحق وعقيدتنا السلفية 
ًالسمحة م' يكون فيها من بخس لها وإساءة إليها وحفظا لعقولنا وقلوبنا 

ًفكارنا، عل' أنه الحاجة لنا بوجه من الوجوه إىل يشء منها وما ذلك إال ألن وأ
كتب العل'ء السلفيM السابقM والالحقM موجودة بM أظهرنا وفيها من الكفاية 
ما يغني عن كتب املذكورين املشتملة عىل كث6 من األوبئة التي يجب أن تؤخذ 

العقيدة واملنهج والعقول والقلوب وتحرتم ملثلها الوقاية املعنوية ليسلم الدين و
 .األعراض والدماء واألموال

ًحقا إن كتب أولئك ال يجوز أن تسمى كتب تربية إسالمية بحق حتى تصفى 
م' فيها من مخالفة ملنهج الرتبية اإلسالمية السلفية التي تعتمد عىل نصوص 

ذ من قول الحق الكتاب وصحيح السنة بالفهم الصحيح واألسلوب الحكيم املأخو
وكم لها من  } ًولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك{ : تبارك وتعاىل

نظائر يعتمد عليها يف تبليغ الدعوة إىل هللا وقد طبقها النبي صىل هللا عليه 
ًوسلم وأصحابه وأتباعه تطبيقا عمليا أ¿ر الصالح والفالح وانتقل بفضل هللا ثم  ً

والتفاعل الدعوي الكث6 والكث6 من ملة الكفر إىل بفضل ذلك التطبيق العميل 
ملة اإلسالم وأكرم بها من ملة ارتضاها هللا لجميع املكلفM من عا� اإلنس والجن 

 . 
ًوأخ6ا ، ف' خطا� هذا إال همسة بل رصخة يف آذان وقلوب الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه من أهل املكتبات التجارية الذين امتألت 

كتباتهم بكتب القادة الحركيM وتالميذهم، إن عليهم أن يصفوا مكتباتهم من م
كتب أولئك و�لؤا رفوفها بكتب علم الكتاب والسنة وما أخذ منه' عىل منهج 
السلف، ذلك أتقى وأبقى، ورزق هللا محدود ومكتوب وخ6ه ما جاء من وجوه 

ؤال هللا فيه، ف' بالك يا الحالل بل وما جاء من وجوه الحالل فال يأمن صاحبه س
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أخي �ا أخذ من وراء بضاعة فيها غش للمسلمM واملسل'ت كبيع كتب أولئك 
ًاملؤلفM والكتاب الذين دونت أس'ءهم سابقا وحذرت منهم سابقا والحقا، ك'  ً ً
حذر منهم ومن كتبهم عل'ء ربانيون ناصحون وذلك بعد اطالعهم عىل خطر ما 

املكتبات املذكورات منها وتوضع كتب العل'ء السلفيM يف كتبهم، ويوم تصفى 
يف محلها بديالً منها وما أجمل البديل الصايف حين' يحل محل ما خلط 

 إنكاره قول سيد قطب بوحدة الوجود الفصل الرابع . 225)بكدر
 

ملناقشة التي جرت بيني وبينه، ال يخفى عليك ما قلت ألحمد سالم خالل ا
 .226لسيد من انحرافات يف قضية التكف6، والقول بوحدة الوجود

 .سيد قطب ال يقول بوحدة الوجود: قال
 .هذه كتبه، وهذا كالم العل'ء ومنهم الشيخ نارص: قلت
 .ًال وهللا الشيخ نارص ال يقول أن سيدا يقول بوحدة الوجود: قال

 .الكاسيت موجود: قلت
 .أنا سمعت الكاسيت عدة مرات: قال

 ماذا يقول الشيخ نارص؟: قلت
 .الشيخ نارص يقول الذي يقرأ لسيد قطب يفهم منه وحدة الوجود: قال

                               
 .للشيخ زيد املدخلي) 128: ص(اإلرهاب وآثره يف األفراد واألمم ) 225(

 .وسيأيت كالمه يف تربئة سيد قطب من البدعة وختطئة الشيخ ربيع يف ذلك) 226(
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 ؟!قلت يا شيخ ما الداعي إىل اللف والدوران والنتيجة واحدة
فحينئذ غضب وقطع املناقشة والتفت إىل اإلخوة الذين جاءوا معي، وسألهم 

 !227إن كان لديهم أسئلة
وإليك أخي القارئ كالم الشيخ نارص الدين األلبا~ ـ رحمه هللا ـ يف هذا 
املوضوع، وكالم سيد قطب يف وحدة الوجود، ثم اترك القرار لك، ل¨ تعرف، 

 .كيف أن هؤالء القوم يحرفون الحقائق، ويشوشون عىل الخالئق
 ". املبتدعمن هو الكافر ومن هو"يقول الشيخ األلبا~ ـ رحمه هللا ـ يف رشيط 

                               
ومن كبار العلماء الذين يقولون ـ أيضاً ـ أن سيداً يقول بوحدة الوجود فضيلة الشيخ ) 227(

حممد بن صاحل العثيمني، فقد سئل فضيلته يف لقاء بطلبة جامعة اإلمام حممد بن سعود 
أنه : ( ومنهجه يف التفسري فأجاب" يف ظالل القرآن " مية بالرياض عن صاحب كتاب اإلسال

" و" كتفسري ابن كثري"كثر احلديث حول هذا الرجل وكتابه، ويف كتب التفاسري األخرى  
على مافية من التساهل يف احلديث الغىن والكفاية  " تفسري القرطيب" و" تفسري ابن سعدي

 وقد ذكر بعض الكتاب كالدويش واأللباين املالحظات على هذا ألف مرة عن هذا الكتاب
الكتاب وهي مدونة وموجودة ومل أطلع على هذا الكتاب بكامله وإمنا قرأت تفسريه لسورة 
اإلخالص وقد قال قوال عظيماً فيها خمالفاً ملا عليه أهل السنة واجلماعة حيث أن تفسريه هلا 

ذلك تفسريه لالستواء بأنه اهليمنة والسيطرة علماً بأن يدل على أنه يقول بوحدة الوجود، وك
. ( اخل… " يف ظالل القرآن " هذا الكتاب ليس كتاب تفسري وقد ذكر ذلك صاحبه فقال

  ). هـ9/1/1418 يف 1591الدعوة عدد
          ومن العلماء الذين قالوا  ـ أيضاً ـ أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود، على سبيل 

الشيخ عبد اهللا الدويش ـ رمحه اهللا ـ، والشيخ حممد أمان اجلامي ـ رمحه : صراملثال ال احل
اهللا ـ ،و الشيخ ربيع بن هادي املدخلي والشيخ عبيد اجلابري، والشيخ حممد بن هادي 
املدخلي، والشيخ صاحل السحيمي، والشيخ فاحل احلريب، والشيخ عبد اهللا بن صاحل العبيالن، 

 .وغريهم، حفظهم اهللا
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إذن ما ينبغي أن نتصور إن سيد قطب وقع يف وحدة الوجود مثالً ك' نحن ( 
نعتقد انه قاصدها وعقد القلب عليها مثل ابن عر� هذا الذي أضل ماليM من 
املسلمM الصوفية إىل آخره، ر�ا هذه سانحة فكرية صوفية وهو سجM خطرت 

 العبارة التي كنت أنا أول من انتقدتها ُيف باله ما أحاط باملسألة عل' وكتب تلك
فنحكم عليه بالكفر ألننا ما ندري أنعقد الكفر يف قلبه؟  ثم هل أقيمت الحجة 
عليه؟  وخاصة وهو يف سجنه أË له ذلك، ولهذا ال نربط بM كون املسلم وقع 

 .اهـ)يف الكفر وبM كونه كافر
 :نستنتج من كالم الشيخ: قلت

بوحدة الوجود، وإال إقامة الحجة عىل ماذا؟ وما هي  ـ أن سيد قطب يقول 1
 العبارة التي كتبها سيد قطب والتي انتقدها الشيخ نارص عليه؟

 ـ أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود، والتي هي مقولة كفرية، ولكننا ال 2
 .نربط بM كون سيد وقع يف الكفر وبM كونه كافر

وحدة الوجود أنه كان قاصده،  ـ ما ينبغي أن نتصور أن قول سيد قطب ب3
� .وانعقد قلبه عليه مثل ابن عر

 ـ ال نحكم عىل سيد قطب بالكفر ألننا ال ندري أنعقد الكفر يف قلبه وهل 4
 أقيمت الحجة عليه؟

 .228 هللاملراوغة من قبل هؤالء القوم؟و� التشويش عىل عبادُفأنت ترى أن كالم الشيخ نارص واضح كوضوح الشمس، فال أدري � هذه 
                               

أنكر عدنان عرعور قول سيد بوحدة الوجود فقال يف أحد املؤمترات السرورية يف ) 228(
السويد، ـوما أكثر املؤمترات اليت تدار من قبل هؤالء القوم يف هذه البالد  ال كثرها اهللا ـ 
= 
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ثم أنقل لك كالم سيد قطب يف وحدة الوجود، الرصيح الواضح يف تفس6 
سورb الحديد واإلخالص، وليس بكالم متشابه، فلعل كل من ينكر قوله بوحدة 

 .229الوجود ينتفع به
 ـ:أما قوله يف تفس6 سورة الحديد ـ بعد كالم ذكره

وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي �أل الكيان البرشي ( 
وتفيض، حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى، حقيقة أن ال كينونة 

يشء يف هذا الوجود عىل الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي � وحده ل
 ).سبحانه ومن ثم فهي محيطة بكل يشء

فحقيقة كل يشء مستمدة من :( وكذلك قوله يف تفس6 السورة نفسها
:  ثم قال…الحقيقة اإللهية وصادرة عنها، فهي مستغرقة إذن بعلم هللا اللد� لها

حقيقة الكربى يف القلب،وكل يشء ال حقيقة له وال وجود فإذا استقرت هذه ال
 .230)حتى ذلك القلب ذاته إال ما يستمد من تلك الحقيقة الكربى

فهل هناك عبارة أرصح من هذه العبارة؟ بل إن هذه العبارة أوضح وأعمق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

هل صحيح أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود؟  فأجاب غاضباً جبواب : عندما سئل
عقول أن سيد قطب يقول أنَّ ذَكَر عبد الناصر هو اهللا، وهل معقول أن وهل م: (السياسيني

ذكر عبد :( انظر كيف يقول: قلتقلتقلتقلت! ؟)سيد قطب يقول أن احلبل الذي شنقين هو اهللا 
!! عليه األمثلة إال هذا املثال القذر    وال يرته اهللا تعاىل عن ذلك وهل ضاقت) الناصر هو اهللا

 .قهوما هذا إال دليل على سقوط أخال

وقد قرر سيد قطب القول بوحدة الوجود يف موضعني، وذلك يف تفسري سورة احلديد ) 229(
ضمن ديوانه " الشاطئ اهول" بذلك من قبل يف قصيدته وتفسري سورة اإلخالص، وصرح

 .1935الشعري، يف عام 

 ).3479/ 6(يف ظالل القرآن ) 230(
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عاع ذاb إن الوجود إش"من قول بعض أهل وحدة الوجود الذين يقولون 
وهذا القول اعتربه سيد نفسه من أقوال وحدة الوجود والذي ينكرها يف " للخالق

ثم ملا جاء إىل تفس6 سورb الحديد واإلخالص قرر ) 1/75(تفس6 سورة البقرة يف 
 .وحدة الوجود بأقوى أسلوب وأوضحه وأعتربه ك'ال

صوفية قوله بعد وم' يؤكد أنه يقرر وحدة الوجود التي يقول بها مالحدة ال
 :تقريرها

ولقد أخذ املتصوفة بهذه الحقيقة األساسية الكربى، وهاموا بها وفيها ( 
إنه يرى هللا يف كل يشء يف الوجود، : وسلكوا إليها مسالك شتى، بعضهم قال

إنه رأى : إنه رأى هللا من وراء كل يشء يف الوجود، وبعضهم قال: وبعضهم قال
الوجود، وكلها أقوال تش8 إىل الحقيقة، إذا تجاوزنا عن ًهللا فلم يرشيئا غ8ه يف 

، ف'ذا تريد بعض هذا التقرير والتفصيل )ظاهر األلفاظ القارصة يف هذا املجال
 ونسبة هذه األقوال إىل املتصوفة الذين عرفوا بالقول بوحدة الوجود؟

 :أما قوله يف تفس6 سورة اإلخالص فيقول
 ال يرى الوجود إال حقيقة هللا فستصحبه ومتى استقر هذا التصور الذي( 

رؤية هذا الحقيقة يف كل وجود آخر انبثق عنها وهذه درجة يرى فيها القلب 
يد هللا يف كل يشء يراه، ووراءها الدرجة التي ال يرى فيها شيئا يف الكون إال هللا 

اهـ، فلم هذا العناد، و� هذا الدفاع 231)ألنه ال حقيقة هناك يراها إال حقيقة هللا
 املستميت عن سيد قطب؟

                               
لفضيلة الشيخ ) أضواء إسالمية على عقيدة سيد قطب( ب وملزيد من التفصيل انظر كتا) 231(

 .الدكتور ربيع بن هادي املدخلي
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          :أحمد سالم ال يرى تبديع سيد قطب: وأخ8اً
سئل أحمد سالم عن الشيخ ربيع فأجاب بعد ثناء عىل الشيخ كالذي يسمن 

ًال أعلم أحدا تناول كتب سيد قطب بدراسة تفصيلة وبM ما : ( ل¨ يذبحهكبشه 
فيها ك' فعل الشيخ ربيع، ولكن أعتقد كذلك أن الشيخ ربيع قد يقع يف خطأ يف 
تنـزيل الحكم عىل املعM، فعىل سبيل املثال شيخنا األلبا~ ملا أنتقد كتب وكالم 

ً سيد و� يبدع سيدا بنفسه سيد قطب نسب البدعة إىل كالم سيد وإىل كتب
 . 232)والذي رأيته أن الشيخ ربيع يبدع سيد قطب يف نفسه وبذاته، وبشخصه

 :والرد عىل هذا من وجوه: أقول
ـ  إن � يكن القول بخلق القرآن، ووحدة الوجود، وأزلية الروح، والطعن يف 1

تعطيل أس'ء هللا وصفاته، وتكف6 األمة، والطعن يف الصحابة، نبي هللا موىس، و
ًوأمثالها إن � يكن صاحب هذه األقوال وغ6ها مبتدعا، فوهللا ال يوجد عىل وجه 

 .األرض مبتدع، ولوال جهله لحكم عليه �ا هو أشد من ذلك، ولكنه جاهل
سيد قطب، ثم البد أن نفرق بM من كانت البدعة أصالً يف منهجه ودعوته ك
 .وبM من وقع يف يشء من البدع، دون أن تكون أصال ملنهجه، ودعوته

ـ  أن سيد قطب قد أقيمت الحجة عليه، يف كث6 من القضايا منها طعنه يف 2
الصحابة، من قبل العا� املرصي الشه6 محمود محمد شاكر،، حيث رد عليه يف 

، ومن تلك الردود، خمس عدد من املقاالت يف مجلة املسلمون، ومجلة الرسالة
ال : " الثالثة" تاريخ بال إ�ان: " الثانية" حكم بال بينة: " األوىل بعنوان: مقاالت

� ".ألسنة املفرتين: " الرابعة" تسبوا أصحا
                               

     .هـ1420من شريط أسئلة وأجوبة ألمحد سالم ) 232(
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" هذه املقاالت األربع نرشت يف مجلة: ( قال الشيخ ربيع بن هادي املدخيل
ألوىل، والثا~ يف العدد الثا~ السنة األول يف العدد األول منها السنة ا" املسلمون

األوىل، والثالث يف العدد الثالث السنة األوىل، والرابع يف العدد الرابع السنة 
" ، واملقالة الخامسة نرشت يف مجلة )1952/ هـ1371( األوىل، وكلها يف سنة

 ".…ذو العقل يشقى " ًأيضا بعنوان ) 1952/هـ1371(سنة" الرسالة
ر ـ شكر هللا له ـ يف هذه املقاالت ألصحاب رسول هللا صىل انترص محمود شاك

هللا عليه وسلم، من سيد قطب الذي تجرأ عليهم وطعن فيهم، وبM فيها مكانة 
أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم يف كتاب هللا وسنة رسول هللا صىل هللا 

وعرض عليه وسلم، ومنزلة من يطعن فيهم من الجهل والجرأة وسوء األدب 
·اذج من طعن سيد قطب يف بعض أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، 
وناقشه يف ذلك مناقشة علمية قا�ة عىل الكتاب والسنة ومنهج أ�ة الهدى من 
أهل السنة والج'عة وعىل التاريخ والعقل املستن6ين بهدى اإلسالم، فلم يستفد 

و� يدرك أن ذلك يتيح له سيد قطب من هذه املناقشات العلمية الواعية، 
الفرصة للعودة إىل جادة الحق والتكف6 ع' ارتكبه يف حق األصحاب الكرام، بل 
 ادى يف جهله وفي' ارتكبه يف حق أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، 
ًوأرص عليه، فرد عىل محمود شاكر ردا عنيفا، يغمطه فيه ك' يغمط أصحاب  ً

م، دون حياء وال خوف من هللا، وال احرتام ملشاعر األمة محمد صىل هللا عليه وسل
اإلسالمية، وكيف يحرتمها وهو يكفرها يف هذا الكتاب الذي يطعن فيه يف 

 !.؟"العدالة االجت'عية" أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، كتاب 
" العدالة " ثم بعد هذا األخذ والرد مع محمود شاكر استمر يف طبع كتاب 

عن يف أصحاب رسول هللا، واملكفر لألمة، استمر يطبعه إىل أخر حياته، الطا
واستمر أنصاره وأولياؤه ينرشونه إىل يومنا هذا دون حياء وال خوف من هللا وال 
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Mاهـ233)احرتام ملشاعر املسلم. 
أحمد محمد ج'ل ( هذا وقد رد عىل سيد قطب يف زمانه الكاتب اإلسالمي 

مشاهد القيامة يف ( ، حيث رد عىل كتابه "مع املفرسين والكتاب"، يف كتابه )
 234!!! يرتدع وضل هذا الكتاب يطبع حتى يوما هذا، ولكنه �)القرآن 

ومع هذا وذاك فإن سيد قطب كان يعيش يف مجتمع وجد فيه عل'ء عىل 
عقيدة أهل السنة والج'عة، املتمثل بج'عة أنصار السنة، وكانت دولة التوحيد 

 يأت بيشء جديد بل هي قا�ة يف السعودية و الحمد، ثم إن سيد قطب �
عقيدة الخوارج واملعتزلة واألشاعرة والجهمية قد جمعها يف دفتي كتبه، فلم � 
يخرت عقيدة أهل السنة والج'عة وأختار تلك العقائد الفاسدة؟؟؟ ثم تأb أنت 

 .وأمثالك تدافعون عنه، وتربئونه من تلك العقائد الضالة
الشيخ ربيع بشكل عام وكتاباته يف ـ أ� يوافق ويؤيد الشيخ نارص كتابات 3

كل ما رددته عىل سيد قطب حق : ( سيد قطب بشكل خاص؟ وأخر ما قاله فيه
وصواب، ومنه يتبY لكل قارئ مسلم عىل يشء من الثقافة اإلسالمية أن سيد 

، ف'ذا تريد بعد كل هذا 235)قطب T يكن عىل معرفة باإلسالم بأصوله وفروعه
                               

مقدمة الطبعة " مطاعن سيد قطب يف أصحاب رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم" انظر ) 233(
وكذلك " ال تسبوا أصحايب " ر الشيخ ربيع مقالة الشيخ حممود حممد شاكرالثانية، وقد ذك

 .رد سيد قطب على حممود حممد شاكر

 ).50ص(انظر الكتاب املذكور ) 234(

العواصم مما يف كتب " تاب الشيخ ربيع قال ذلك الشيخ رمحه اهللا معلقاً على خامتة ك) 235(
هـ، وأعطاين 1419وقد أحضرها الشيخ علي حسن يف حج عام " سيد قطب من القواصم 

 .منها نسخة مصورة خبط الشيخ رمحه اهللا تعاىل
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 ًالتأييد وملاذا تلقي الكالم هكذا جزافا؟
 ـ وقف واطلع عىل ما حوته ًوثق يا أحمد لو أن الشيخ نارصا ـ رحمه هللا

كتب سيد قطب من ضالالت وانحرافات، لكان حكمه فيه أشد من حكم الشيخ 
ربيع، ولكنه قال ملا علم، وقال الشيخ ربيع ملا يعلم، وفوق كل ذي علم عليم، 

 .ولكل درجات م' عملوا
ال تعلم أحداً تناول كتب ؟ أ� تقل إنك 236ثم ما هذه التناقضات يا أحمد

، أال يكون الشيخ سيد قطب بدراسة تفصيلة وبY ما فيها ك> فعل الشيخ ربيع
نارص من الذين � يتناولوا كتب سيد قطب بدراسة تفصيلية ك' فعل الشيخ 

 ربيع؟؟؟ 
وهذه شهادة حق منك، ولكنك أردت بها باطالً، فالشيخ ربيع ك' ذكرت 

طب وكتبه، ولعلك لو تخصصت ك' تخصص، متخصص يف الرد عىل سيد ق
 .لحكمت �ثل ما حكم أو أشد، إذن فعليك أن تسلم يا أحمد ألهل االختصاص

      ال تظلم القوس أعط القوس باريها ًيا باري القوس بريا لست تحسنه
أما إن كان يف منهج داعية أو ج>عة من املنتسبY ألهل : ( ًوقلت أيضا

                               
فقد عقد فصالً ! رية حتتاج إىل حبث خاصإن تناقضات أمحد سالم يف كتبه وأشرطته، كث) 236(

مستنداً على كالم " طريقة التربية " بعنوان " نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني: يف كتابه
وذلك يف حوايل مخس صفحات، " واقعنا املعاصر"حممد قطب يف شرح هذا العنوان من كتابه 

 ما هو الفرق بني ما يقصده األلباين :مؤيداً وموافقاً لكل ما قاله  يف التربية، ولكن عندما سئل
ال أعلم ما هو مراد ومقصد حممد قطب يف : ( بالتربية وما يقصد ا حممد قطب؟ أجاب

ألنين مل أطلع على منهج أو ما يريده باألصح حممد قطب … قضية التربية ومنهج التربية
 ).هـ1420أسئلة وأجوبة ( من شريط )! تفصيالً بالتربية
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هج أهل السنة والسلف، فال بد من بيان هذه السنة مخالفة ظاهرة ملن
املخالفة، والتحذير منها، وتسميتها باسمها من معصية أو بدعة أو كفر، ولو 
َكان يف ذلك بيان خطأ من أخطأ من أهل العلم، أو الدعاة، وإن كان صاحبها 

 .237 )قد يكون معذوراً ك> تقدم بيانه
ًا يا أحمد كم كان لسيد قطب من مخالفات ملنهج السلف ظاهرا قل يل ب

ًوباطنا؟ وقد مر بعضها، وكم لعدنان عرعور من مخالفات ملنهج السلف؟ 
وسيأتيك معظمها، فإما أنك تقول عبارات تجد نفسك أو من يناقضها، أو أن 
البدعة لها مفهوم خاص عندك يختلف عن مفهوم السلف لها، فأخرت لنفسك 

 .ًحدا منه'وا
إن الشيخ نارص T يبدع سيداً بنفسه : ( ـ ما هذه السفسطة يا أحمد؟3

 !، وهي كل'ت ملعنى واحد، أال يكفيك واحدة منها؟).…وبذاته وبشخصه
4 Âـ البد أن تعرف أن كتب الشيخ ربيع �ا فيها الردود عىل سيد قطب � ت

طأ يف تنزيل الحكم عىل يقع يف خعىل أحكام من غ6 أدلة، ل¨ تقول عنه أنه 
Yاملع.  
 دفاعه املستميت عن عدنان عرعور الفصل الخامس 
 

 عدنان عرعور وما أدراك ما عدنان عرعور؟؟؟
                               

 ).100:ص( حىت ال نسقط يف الفتنة) 237(
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حز�، قطبي، ماكر، ملبس، متالعب، متلون، مف�، مكابر،معاند، كذوب، 
 .غشاش، خائن، أفاك، فتان، تائه، ظلوم

عدنان عرعور، منهم الشيخ محمد  بعد أن رد كبار العل'ء وطلبة العلم عىل 
بن صالح العثيمM، حيث رد عىل قواعد عدنان الباطلة التي اخرتعها لح'ية 

التبيان لبعض أخطاء " البدع وأهلها، وبعد أن رد الشيخ عبيد الجابري يف رشيط 
، وقد رد عليه من قبل عبد هللا الفاريس يف أرشطة، وكذلك رد الشيخ عبد "عدنان

� "وقفات منهجية يف الذب عن السلفية " يف كتاب الحميد العر
، كل هذه الردود � 238رد الشيخ ربيع بن هادي املدخيل يف رشيطMً:وأخ6ا

 :تردع أحمد سالم بل هاج وماج  فجمع كيده ثم أ½، فعقد محارضة بعنوان
 .239"مة حق يف عدنان عرعوركل"

ولو كان قبل هذا اللتمسنا له العذر بل األعذار، ولكن ـ مع األسف ـ يفعل 
ًهذا ويدافع عنه دفاعا مستميتا، ملي ًئا بالكذب والتدليس، والغش والخيانة، ً

 .والطعن، والتلفيق، والتمويه، وهذا من بوائقه الكربى
فتعال معي أخي القارىء ل¨ تسمع أحمد سالم كيف يخبط خبط عشواء، و 

                               
وحني أكتب هذه السطور وصل إيلَّ خرب رد الشيخ ربيع بن هادي املدخلي على عدنان ) 238(

انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان اخللفية، وكذلك، رد العلماء الكبار " يف كتاب
فهل يا ترى " حكم العلماء على عدنان عرعور " عدنان عرعور يف شريطني، بعنوانعلى 

يتوب أمحد سالم  ومن على شاكلته من فعلتهم الشنيعة هذه ويصلحوا ما أفسدوا، وحيترموا 
 أقوال العلماء؟

القول البديع يف نصح الشيخ "علمت فيما بعد أن أمحد سالم قد غري عنوان احملاضرة إىل ) 239(
 .، فقلت يف نفسي، متخض اجلبل فولد فأراً"ربيع



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ����� ا��
م � أ��
ء أ��� ��م 

  

141  

 ـ:يهرف �ا ال يعرف، وهو يدافع عن عدنان
ًلقد عرفنا قبل سنوات شيخنا الفاضل عدنان عرعور تلميذا وفيا : ( قال ً

ًومالزما مستفيدا ومتفقها مستبرصا وعاملا متقنا من تلمذته لشيخنا الشيخ  ً ً ً ً ً
 .محمد نارص الدين األلبا~

ثم عرفناه أن الشيخ قد زكاه كبار أ�ة العلم كشيخه وشيخنا األلبا~ والشيخ 
ابن باز والشيخ ابن عثيمM كل هؤالء عرفوا الشيخ عدنان وزكوه عند طلبة 

س إىل أن يأخذوا العلم عنه وأن يتلقوا عنه السنة ويلزموا العلم ودعوا النا
دروسه وزكاه باإلضافة إىل هؤالء آخرون أمثال الشيخ نسيب الرفاعي وهو من 

، 240ًكبار العل'ء السلفيM يف حلبة الشام، وممن زكاه أيضا الشيخ عيل خشان
، وغ6 هؤالء كث6 ممن � نسمع كالمهم 241 حسن والشيخ عيد العبايسوعيل
 ).عنه

 :والجواب عىل هذا من وجوه: أقول
، والزم هذا العنوان أن "كلمة حق يف عدنان عرعور"ـ عنوان املحارضة 1

العل'ء الذين ردوا عىل عدنان � يقولوا كلمة حق بل قالوا كلمة باطل فجاء 
 !242أحمد فقال كلمة حق فيه

                               
 .هذا الرجل إخواين قطيب وتزكيته له دليل على قطبية عدنان) 240(

 .وهذا يشبه صاحبه) 241(

مل يرتدع أمحد سالم ـ ولألسف ـ ومل ينته عن مدحه وثناءه ودفاعه لعدنان بعد رد ) 242(
هـ، وهذا 1420فريضة العصر " العلماء عليه، بل رد على بعضهم، امسع يف ذلك شريطه 

يدل على أنه صاحب هوى وال حيلة يف صاحب هوى، أما أهل السنة فإذا طعن علماءهم 
ص فقد انتهى أمره عندهم بعكس هؤالء القوم، فإم يتكبدون العناء لكي جيدوا يف شخ

= 
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أن كلمة الحق للعل'ء األتقياء أهل الحق وأهل السنة : أعلم يا طالب الحق
ث وعىل طريقة السلف، وليس عىل طريقة أحمد سالم الجديدة املخرتعة، حي

 ،Mيز» من يحارب املنهج السلفي ويضع قواعد فاسدة، ملنارصة البدع واملبتدع
 ناهيك عن أكاذيبه وافرتاءاته، فأين كلمة الحق هذه؟ ومن عند من هذا الحق؟

ـ � نسمع منك قط يا أحمد هذه األلقاب الضخمة، وهذه الحفاوة ملن 2
 من أ�ة الهدى ًيستحقون  الحفاوة حقا، ويستحقون التقدير واالحرتام

املتمسكM بالكتاب والسنة، ومنهج السلف الصالح عقيدة ورشيعة وعبادة 
 والشيخ ابن باز ـ رحمه' هللا ـ ومن كان عىل 243ًوجهادا، كأمثال الشيخ األلبا~

 !!!.نهجه'
ـ إن دعوى عدنان ما أحد أخذ العلم عن الشيخM ابن باز واأللبا~، وإنه' 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

مسعت حممد بن عبد اهللا الصرييف : خمرجاً له،ولو أدى ذلك م إىل الكذب، قال ابن عدي
اعتربوا بالكرابيسي، وبأيب ثور، فاحلسني ـ أي الكرابسي ـ، يف : الشافعي يقول لتالمذته
هرأبو ثور، فتكلم فيه أمحد بن حنبل يف باب مسألة اللفظ، فسقط، وأثىن علمه وحفظه اليعش 

 ).8/66،67:(تاريخ بغداد) على أيب ثور، فأرتفع للزومه للسنة

يرى ألمحد سالم يف هذه األيام اللهج بالشيخ األلباين ـ رمحه اهللا ـ أما يف السابق فال، ) 243(
" األستاذ األلباين" بقوله يكتفي " نظرات يف منهج اإلخوان" فعندما يذكر الشيخ يف كتابه

كأنه أستاذ مدرسة، ويف املقابل عندما يذكر قادة اإلخوان، كمحمد قطب وغريه يرفعهم 
األستاذ الفاضل جزاه اهللا خرياً له من رصانة : " مقاماً علياً، فامسع ماذا يقول يف حممد قطب

ري بدعوة اإلخوان، األمني العلم، وواقعية التجربة، وصدق العطاء وغناه، ما جيعله يف موقع اخلب
الناصح هلا، الشفيق على أبناءها ومستقبلها،ومكتبة األستاذ الغنية، تشكل لبنة قوية يف املكتبة 

أما مكتبة األستاذ اليت ميدحها : قلتقلتقلتقلت" اإلسالمية عموماً، واليت يعتمد عليها اإلخوان خصوصاً 
 .أخيه أدهى وأمرأمحد، فقد هدمت اإلسالم، وضاع  الشباب بسببها، و مكتبة 
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ً� يجتمعا ألحد مثله ك' ذكر ذلك يف محارضة قواعد اإلنصاف بهولندا، دعوى 
ا~ عن ذلك أنكر الشيخ هذه باطلة، فعندما سأل الشيخ عيل حسن الشيخ األلب

 .هذه مبالغة، وقال الشيخ سليم الهاليل نحن ال نعلم صحة قوله: الدعوى فقال
وكذلك سئل الشيخ خ6 الدين وانيل الذي الزم الشيخ األلبا~ سنM طويلة عن 

ال أعرفه أصالً و� يكن من تالميذ الشيخ نارص، هذه شهادة :( هذه الدعوى فقال
َّ، مدح اإلنسان لنفسه ال يأخذ به، كأن الراوي يقول عن نفسه أنا زور ال يأخذ بها

ًرجل ثقة، فال بد أن يكون ناس قد عارصوه ويقولون نعم كان تلميذا نشيطا أو 
كان ينام مثالً هذا هو الجرح والتعديل، أما رجل يقول عن نفسه أنه أك« من  

 .أخذ العلم عن الشيخ نارص، فهذا ال يأخذ به
الشيخ نارص من خمسM سنة، وقد تعرفت عىل هذا الرجل يف أنا أعرف 

السعودية و� يقل أنه كان من تالميذ الشيخ نارص فمن أين جاء بهذه السمة 
 .اهـ245 )244الجديدة؟

ًتلميذاً وفيا ومستفيداً ومتفقها مستبرصاً وعاملا ن عدنان فال أدري متى كا ً ً
 ًمتقنا من تالميذ الشيخ؟

أما الشيخ ابن باز فقد أنكر خواص املالزمM للشيخ هذه الدعوى، وهاكم ما 
 :246توصل إليه الشيخ عبد القادر الجنيد

قال بعد استنكار هذه الدعوى من عدنان، وذكر عددا من تالميذ الشيخ 
                               

 ".حكم العلماء على عدنان عرعور" من شريط) 244(

 .وقد ذكر حممد إبراهيم شقرة مثل هذا الكالم، يف شريط مسجل) 245(

دنان انقضاض الشهب السلفية على أوكار ع" نقالً عن كتاب الشيخ ربيع بن هادي ) 246(
 ".اخللفية
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 :ومنهم اآلن أجالء، قال وفقه هللا
ـ وقد سألت الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه هللا وهو ممن ال زموا 1

ًالشيخ عبد العزيز بن باز مالزمة طويلة، ومن أك« طالبه أخذا عنه عن األستاذ 
 ".ما أذكر أنه قرأ عىل الشيخ ابن باز، وكان حضوره قليالً : " عرعور فقالعدنان 

ـ وقرأت هذا الكالم عىل الشيخ عبد العزيز بن نارص يف مكتبه بدار اإلفتاء 2
 .هـ1420ـ2ـ8بالطائف يف تاريخ 

وهو ممن الزموا الشيخ طويالً يف دروسه ويف بيته ويف مكتبه بدار اإلفتاء 
إىل قبيل وفاة الشيخ بساعات، أي نحو )هـ1371(ة من عام وبدأت هذه املالزم

تسع وخمسM سنة، وم' قرأه عىل الشيخ صحيح مسلم برشحه ثالث مرات، 
 .وتفس6 ابن كث6

ليس بصحيح حرض عند الشيخ قليالً أما كونه : " حيث قال يف شأن عدنان
 ".ًجلس عىل الشيخ وقرأ كتابا، وال زمه فال أحفظه 

 الكالم عىل الشيخ محمد بن سعد الشويعر كاتب الشيخ ابن ـ وقرىء هذا3
كنت عند الشيخ من ¿ا~ عرشة سنة مالزما له، وما : " باز ومستشاره، فقال

رأيت هذا الشخص، ولو رأيته اآلن ما عرفته، وعميل مع س'حة الشيخ بدأ من 
تحق هـ ، و� أره، وقد يكون درس عىل الشيخ قبل أن أل1402مطلع شهر شعبان 

 .انتهى" بالعمل عنده 
ًفمتى كانت هذه التزكيات ليالً أم نهارا رسا أم ! ـ أما تزكية املشايخ لعدنان4 ً

ًجهارا؟ وما أظنك كنت تبخل بها و� تحرضها يف محارضتك الخاصة بالدفاع عن 
عدنان، أو حتى تحيل الجالسM إليها، ك' أحلتهم إىل نرشة عدنان الكاذبة التي 

 .نه حذر من سيد قطب من خمس وثالثM سنةيدعي فيها أ
فأقوى تزكية التي تتمسح بها أنت وشيخك هي تزكية الشيخ األلبا~، وقد 
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استخرجها منه بجهود جبارة وحيل طويلة عريضة ك' أخرب~ بذلك بعض 
املشايخ، وما استخرجها إال ليحارب بها املنهج السلفي، وهذه التزكية كانت قبل 

موها إىل مشارق األرض ومغاربها، فإذا كان الرجل يتقلب ست سنوات، وأرسلت
من حال إىل حال خالل عرش سنوات ك' ذكرت ذلك يف موضع دفاعك عن 

 ف' املانع أن 247عرعور وأن استشهاده بكالم سيد قطب كان منذ عرش سنوات
 !حال إىل حال خالل ست سنوات؟يتقلب عدنان من 

أما تزكية الشيخ ابن باز، فهي شفاعة، شفعها فيه الشيخ، وقد قطعها عدنان 
وبرتها من هنا وهناك، حيث � يبM املشفوع إليه، وال يف ماذا شفع، وما أك« 
تالعب عرعور يف مثل هذه املواقف، والشفاعة يشء والتزكية يشء آخر، وقد 

ً هللا ـ محبته لنفع املسلمM عموما، ولذلك كل من طلب عرف عن الشيخ ـ رحمه
 .منه شفاعة يف شأن ال يتأخر، رحمه هللا برحمته الواسعة

وبالنسبة للشيخ ابن عثيمM ف' زكاه قط وكيف يزكيه وقد سئل عنه فقال ال 
 !!!248وقد فند قواعده البدعية الخلفية! أعرفه؟

{ : فلم الكذب عىل العل'ء؟ و� التشويش والتمويه عىل عباد هللا؟ قال تعاىل
 .249}يوم يقوم الناس لرب العاملY. ليوم عظيم. أال يظن أولئك أنهم مبعوثون

وعىل فرض أن هؤالء قد زكوه، ف' املانع من أن ال تظهر حقيقته عندهم، وال 
كان يتظاهر بالسلفية، ويدعي الذب عن السلفيM، وال يخفى عىل أويل سي' إن 

                               
 .وسيأيت الكالم ـ إن شاء اهللا ـ يف تفنيد هذه الدعوى الباطلة) 247(

 .سيأتيك رد الشيخ على عدنان عرعور قريباً) 248(

 ).4،5،6:آية:(سورة املطففني) 249(
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َّالعقل والبص6ة مكر وخداع عدنان، وتظهر عند اآلخرين، وهم  الذين اطلعوا 
 .عىل انحرافاته عن قرب ودرسوه، وبينه للناس؟ وذلك من كتبه وأرشطته

ه يأتني الخصم، إ�ا أنا برش إن: ( فإذا كان الرسول صىل هللا عليه وسلم يقول
فلعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض، فأحسب أنه صدق فأقيض له بذلك، 

ويف ) فمن قضيت له بحق مسلم فإ�ا هي قطعة من النار فليأخذها أو يرتكها
 .250 )فاقيض له عىل نحو م> أسمع( لفظ

 فإذا كان هذه حال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، فال حرج عىل بعض
عل'ءنا ـ إن شاء هللا ـ لك«ة مشاغلهم والتي  نعهم من التفرغ والقراءة لفالن 

 .وعالن
فقد تخفى حقيقة شخص عىل عا� وتظهر لغ6ه، وهكذا العكس، فال يلزم أن 
ِّيطلع جميع العل'ء عىل عيب شخص، ولكن العربة بإقامة العا� الدليل عىل   .جرحهَ

:(  عليه أمر إبراهيم بن أ� يحيى، فيقول فيهًوهذا اإلمام الشافعي كان خافيا
وهذا توثيق منه، وقد ظهر أمره عند اإلمام مالك رحمه ) حدثني من ال أتهمه 

هل كان إبراهيم بن أ� يحيى ثقة؟ فقال ال وال يف : (هللا وغ6ه، فقد سئل عنه
 نقول يف ، فتوثيق اإلمام الشافعي إلبراهيم بن أ� يحيى، � ينفعه، وهكذا(  دينه 

 .251عل'ئنا
                               

 .متفق عليه) 250(

أخربين : كان الشافعي مع حسن رأيه فيه إذا روى عنه رمبا دلسه، ويقول: ( قال الذهيب) 251(
من ال أم، فتجد الشافعي ال يوثقه وإمنا هو عنده ليس مبتهم بالكذب، وقد اعترف الشافعي 

 ).450 /8" (سري أعالم النبالء"انظر )  بأنه كان قدرياً
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َّقة عدنان ولو أطلعا عىل أكاذيبه وحربه للمنهج السلفي، فهم ال يعرفون حقي
 .ُواست'تته يف الذب عن أهل البدع بقواعده الباطلة، لهتكوا أستاره، وبينوا عواره

َولكن الحرج عىل من خالط عدنان وعرف حقيقته عن كَثب و درس كتبه، 
اء وسمع أرشطته، فعرف ما فيها من ضالل وانحراف عن منهج السلف واستهز

 bثم يسكت عنه وال يحذر منه، بل يدافع عنه بكل ما أو ،Mوسخرية بالسلفي
 .من أساليب الكذب والتلفيق واملكر واالدعاءات الكاذبة له بالسلفية

الجرح املفرس مقدم عىل التعديل، هذا ناقص، ألن : ( ثم قال أحمد سالم 
 به، كأحد الجرح املفرس قد يكون ليس بجرح معترب ليس بجرح قادح يقدح

املحدثM الذي ترك حديث رجل قيل له أال تحدث عن فالن قال ما أصنع 
 .252بحديثه ذكر عند سفيان الثوري فتمخط سفيان

ًهذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا كان هذا الجرح مردودا عند أهل العلم 
 قالوا فالن ما فيه هذا، فعند إذن ال عند األ�ة، أي أن األ�ة نفوا هذا الجرح،

 بهذا الجرح، الشيخ األلبا~ قيل له أن الشيخ عدنان حز� قطبي كذا ، 253يعتز
 ).كذا، كذا، فكتب صفحة ـ يعني التزكية ـ 

هذه القاعدة عليك ال لك، فالجرح املفرس عند أهل السنة مقدم عىل : أقول
" د بM الشيخ ربيع أدلته، يف رده عىل عدنان، يف رشيط التعديل املجمل، وق

انقضاض " وكان ذلك قبل محارضتك هذه، وكتابه" الردع املنصور ألخطاء عرعور
وكذلك ردود العل'ء عليه، فل'ذا " الشهب السلفية عىل أوكار عدنان الخلفية

                               
 .الصواب عند محاد بن سلمة، فتنبه) 252(

 "ال يعتد " والصحيح ) 253(
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وهي تتعامى عن ذلك؟ وملاذا رد الشيخ ربيع ورد العل'ء عندك ليس �عترب 
 قا�ة عىل الحجج والرباهM؟ ف' هذه السفسطة؟

وهذا الشافعي وهذا اإلمام أحمد وهذا ابن معM، وغ6هم ـ رحمهم هللا ـ 
يجرحون أو يعدلون ويخالفهم غ6ه ممن يعرف حقيقة الرجل ولو كان دونهم 
يف العلم ويقدم قوله ألن معه الحجة ومعه الحق، فالرجال ليسوا بحجة وال 

 .م وإ·ا يحتج لهميحتج به
ًولكن أنتم إذا قال العا� كالما يف شخص وافق هواكم، رفعتموه ومجد وه، 
وط6تم صيته إىل األفاق من عىل املحافل واملحارضات، وإذا � يوافق هواكم، 
طعنتم فيه وجرحتموه واسقطتموه، وجعلتموه ال يشء، و� تذكروه، وإال أين 

أللبا~ ـ رحمه هللا ـ يف علم عدنان عندما سئل أنتم من قول الشيخ نارص الدين ا
عنده نسبة معينة من : ( عنه وبحضور الشيخ عبد هللا بن صالح العبيالن فقال

تلميذاً : ، فهل غفل ع' تقوله يف عدنان من أنه كان254)الفقه بالكتاب والسنة
ًوفيا ومالزما مستفيداً ومتفقها مستبرص ً ًاً وعاملا متقناً  ؟؟؟)الخ …ً

 Mويف املقابل أين أنتم من تزكيات الشيخ األلبا~ والشيخ ابن باز وابن عثيم
وبقية العل'ء للشيخ ربيع، وكذلك تأييدهم لكتبه وخاصة يف الرد عىل أهل 

ًالبدع ومنهم سيد قطب تأييدا مطلقا؟ والذي يدافع عنه عدنان عرعور َ. 
إن الذي رأيته يف كتابات (  نارص ـ رحمه هللا ـ فأين أنتم من قول الشيخ

ًالشيخ الدكتور ربيع إنها مفيدة، وال أذكر أ~ رأيت له خطأ، وخروجا عن املنهج 
أما الناحية العلمية : ( وكذلك قوله) الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه

                               
 ).752/1(سلسلة اهلدى والنور ) 254(
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 لواء حامل( ، أين أنتم من قول الشيخ فيه )ًفهي ـ والحمد  ـ  قوية جدا 
أين ) الجرح والتعديل بحق يف هذا العرص هوالشيخ ربيع بن هادي املدخيل 
 أنتم من قوله عن الذين ردوا عليه ما ردوا بعلم، أين أنتم من كل هذا؟؟؟

ثم أهكذا تقلل من شأن رد الشيخ ربيع وردود العل'ء عىل عدنان، و ثله 
 !!بهذا املثال وكأنه ال يشء

 .ًالبحر أمىس زاخرا      إن رمى فيه غالم بحجرما يض6 :  قال الشاعر
ُ ومثالك هذا مثال سخيف ـ امتخاط سفيان ـ ال �ت ملوضوع عدنان بصلة  ُ َ  .البتة ال من قريب وال من بعيد
فاتقوا هللا يا من تدافعون عن عدنان بغ6 دليل وال برهان، وتوبوا إىل هللا، 

إال الذين تابوا وأصلحوا { : تعاىلومن رشوط توبتكم أن تصلحوا ما أفسدتم، قال 
 وال تت'دوا يف غيكم وكونوا 255}وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم

متواضعM للحق، وقد نصحكم يف ذلك الشيخ ربيع منذ أمد بعيد، وال تخالفوا 
، فإنهم قد ردوا أ�ة عرصكم، الذين تزعمون أنكم تسمعون لهم، وتحرتمونهم

عىل عدنان، ونصحوا الشباب بعدم أخذ العلم عنه وحضور دروسه، وس'ع 
 أرشطته، فهل أنتم منتهون؟ 

ًوأن الخالف بM عدنان والشيخ ربيع ليس خالفا شخصيا ك' تزعمون، وأن  ً
َّالشيخ ربيع ليس من أقران عرعور ك' تدعون، وقد حكم بذلك كبار العل'ء، 

 .ن؟؟؟فهل أنتم تائبو
ºفأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف { : قال تعاىل ًَّ

                               
 ).160:آية: ( سورة البقرة) 255(
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 .}األرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حكم بعض العل'ء عىل عدنان عرعور 
 
1Yـ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيم: 
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نحن مجموعة من طالب العلم نريد أن نتعلم دين هللا الحق الذي :  السؤال
 صىل هللا عليه وسلم، وأصحابه وتابعهم عليه عل>ء السنة كان عليه رسول هللا

 Yوالهدى وقد تلتبس علينا بعض األمور خاصة التي يطرحها بعض املنتسب
 ـ:للعلم مثل القواعد اآلتية

نصحح وال " ما قيل يف أخطاء أهل البدع والرواة نقول: القاعدة األوىل
 ".نجرح

 . الحقهذا غلط بل نجرح من عاند: فأجاب الشيخ
َمن حَكم حكم عليه: القاعدة الثانية ِ ُ َ. 
 .هذه قواعد مداهنة: فأجاب الشيخ

 .ال عالقة للنية بالعمل ال من قريب وال من بعيد: القاعدة الثالثة
إ·َّا األع'ل : " هذا كذب لقول النبي صىل هللا عليه وسلم: فأجاب الشيخ

 ".بالنيات
رح أهل البدع وغ8هم أن يثبت يشرتط بعض الناس يف ج: القاعدة الرابعة

 .بأدلة قطعية الثبوت الجرح
 .هذا ليس بصحيح:  فأجاب الشيخ

يشرتط بعضهم فيمن يسمع خطأ من شخص أو وقف : القاعدة الخامسة
 Yعىل خطأ أو بدع يف كتاب أن يستفصل أو ينصح قبل أن يحكم وقبل أن يب

 صفات املنافقYهذه األخطاء والبدع، ومن خالف هذه فقد اتصف بصفة من 
 .هذا غلط: فأجاب الشيخ

إنه من العدل واإلنصاف عند النصيحة والتحذير من : القاعدة السادسة
 .البدع وأهلها أن تذكر حسناتهم إىل جانب سيئاتهم

 .هذا غلط..  …ال. …ال. …أقول ال: فأجاب الشيخ



  ����� ا���م 	� أ���ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
  أ��� ��م

  

152  

ن وإنك إذا ذكرت محاسن أهل السنة أ: ًوتبعا لهذه القاعدة يقول: السائل
 .تذكر مساوئهم إىل جانب حسناتهم

اسمع يا رجل، اسمع يا رجل، يف مقام الرد ما يحسن أن أذكر : فأجاب الشيخ
 .محاسن الرجل إذا ذكرت محاسن الرجل وأنا أرد عليه ضعف ردي

 حتى ولو كان من أهل السنة؟: السائل
 َمن أهل السنة ومن غ6 أهل السنة، كيف أرد عليه وأروح: فأجاب فضيلته

 !!!َأمدحه هذا معقول؟؟؟
 :ًوأجاب الشيخ أيضا عىل بعض أقوال عدنان عرعور

ومن تتبع أسباب االنشقاق التي حصلت يف الج>عات اإلسالمية يجد : سؤال
 .ًمعظمها  أسباب أخالقية ال عقدية وال منهجية

هذا غ6 صحيح بل هي عقدية ومنهجية، الخوارج لهم منهج : الجواب
 .هكذاوالشيعة لهم منهج و

اختالف الج>عات اختالفات اجتهادية وأنا مقر بذلك ولو T تكن : سؤال
 .كذلك ألخرجناهم بسهولة من دائرة اإلسالم

الخالفات بعضها اجتهادية وبعضها عناد واستكبار ف' كان الحق فيه : الجواب
ًواضحا فاملخالف معاند ومستكرب، ومن كان متبعا فهو عىل اجتهاده ً. 

كم يف رجل ينصح الشباب بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها ما قول: سؤال
 .يف ظالل القرآن ومعاT يف الطريق وملاذا أعدمو�

ًأنا أرى أن من كان ناصحا  ولرسوله وللمسلمM، أن يحث الناس : الجواب
عىل قراءة كتب األقدمM يف التفس6 وغ6 التفس6، فهي أبرك وأنفع وأحسن من 

 .كتب املتأخرين
تفس6 سيد قطب فيه طوام كتفس6 اإلستواء وتفس6 قل هو هللا أحد، و
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 .ووصف بعض الرسل �ا ال ينبغي أن نصفهم به
هذه املقاالت موجودة يف كتب وأرشطة رجل يدعى عدنان عرعور، : سؤال

 .فهل تعرفونه وما قولكم فيه
ء من ًما نعرفه إال أن له كتابا يف مواقيت الحج منعت دار اإلفتا: الجواب

 .تداوله ملا فيه من أخطاء أما غ6 هذا ما أدري عنه يشء
بعد عرش سنوات يصبح الناس كلهم موحدين فال نحتاج إىل دراسة : سؤال

 العقيدة مثل الطحاوية والواسطية والحموية والتدمرية وجوهرة كتب
 .256التوحيد

هذا الكالم غ6 صحيح ألن الناس بحاجة، ما أك« الذائبM يف باب : الجواب
 .العقيدة
ُإذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت: سؤال َ. 

 .257َّإذا كان يريد أن يخوفكم من الرد عىل أهل البدع فال يهمنكم: الجواب
 
 :ـ فضيلة الدكتور صالح الفوزان2

نعرض عليكم بعض القواعد نرجو التفضل باإلجابة عليها إن كانت : سؤال
 موافقة ملا عليه أهل السنة من أصول ثابتة؟

 .ـ نصحح وال نجرح1
                               

ب جوهرة وهذا خلط من عدنان عرعور بني كتب أهل السنة وكتب أهل البدع، فكتا) 256(
 !!!التوحيد من كتب األشاعرة

 ".ر حكم العلماء على عدنان عرعو" شريط ) 257(
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 .هذه القاعدة باطلة ما لها أصل، أهل الباطل الزم تجريحهم: الجواب
ِـ إذا حكَمَت حكمَت، وإذا دع2 ُ  .وت أجرتَ

 .هذه محدثة مالها أصل ال بد من محاكمة أهل البدع: الجواب
ـ من العدل واإلنصاف ذكر الحسنات والسيئات، وأستدل ¤نهج املوازنة 3

 ).صدقك وهو كذوب : ( بالحديث املعروف
ًهذا الكالم باطل أيضا فالقرآن ذكر سيئات املرشكM و� يذكر : الجواب

 كذلك، الذي تذكر سيئاته ما تذكر حسناته، ألن هللا ًحسناتهم، وأهل البدع أيضا
 .ذكر سيئات األعداء و� يذكر حسناتهم

 هذه قواعد عرعور؟: ثم سأل الشيخ
 نعم: السائل
َهذه قواعد منقوضة وباطلة مردود عليه وكُتب عليه كتابات: الشيخ ِ. 

 .ـ يجوز التخطئة ويحرم الطعن4
 .هاهذه مثل نصحح وال نجرح هي نفس: الجواب

ومع ذلك ال يالم اإلمام احمد يف تكف8 : يقول صاحب هذه القواعد: سؤال
منهم عىل مذهب أحمد كفار، % 90تارك الصالة ملاذا؟ ألن املسلمY صاروا 

فل>ذا يالم سيد قطب رحمه هللا إذا صدر منه بعض العبارات العامة، ونقول 
ىل هذه الشعوب كلها هذا يكفر املجتمعات، وال يالم اإلمام أحمد وقد حكم ع

 بالكفر؟
اإلمام أحمد عا� وحافظ يعرف األدلة وطرق االستدالل وسيد قطب : الجواب

جاهل ما عنده علم وما عنده معرفة وما عنده أدلة عىل ما يقول ، أما التسوية 
 .بM اإلمام أحمد وسيد قطب فهذا ظلم

ضايا املنهاج ال أعلم أحد عىل وجه األرض تكلم يف ق: ( قال عدنان : سؤال
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 ).ً¤ثل ما تكلم به سيد قطب، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيها 
قال أقصد باملنهاج قضايا االغتياالت واالنتخابات ، : وعندما سئل عن املنهاج

أي يف زمانه يف الخمسينات ال الشيخ ابن باز وال الشيخ األلبا� تكلم يف هذه 
 القضايا، ف> تعليقكم عىل هذا؟

 ال يعرف هو جاهل أما نحن نعرف، العل'ء من قبل سيد قطب هو: الجواب
 .ومن بعده، يخالفون سيد قطب

وهنا فخ باسم الدعوة إىل منهج أهل السنة وتجريح : قال عدنان: سؤال
العباد والطعن بالعباد لكلمة زلت أو لعبارة غامضة، وفخ باسم التكف8، وفخ 

 .يسمى فخ الحكام
 .د به تزيM الباطل والدفاع عن أهل البدعهذا كالم فايض يرا: الجواب

من تتبع أسباب االنشقاق يجد معظمها أسباب أخالقية ال عقدية وال : سؤال
 .منهجية

 .أسباب عقدية وأخالقية، هو يريد التسرت عليهم: الجواب
 ما قولكم فيه؟: سؤال

هو أصله ما هو بعا� هو جاء إىل السعودية مثل الحريف أو محرتف : الجواب
 .م أظهر ما عندهث

 تحرض دروسه أم ال؟: سؤال
 .ننصح الشباب السلفي �قاطعته وعدم حضور دروسه: الجواب

 :ـ فضيلة الشيخ عبد املحسن العباد3
 :قال الشيخ عندما سئل عنه

نصيحتي لكم أن ال تنشغلوا بكالم عدنان وال بقواعده وال تلتفتوا إىل ما 
 يشء من كالمه ورأيت يف كالمه ما ال َّعنده، ألن عنده تخليط، وقد أطلعت عىل
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 .يصلح
 هل تحرض دروسه؟: سؤال

 .ال وهللا ما ينبغي أن تحرض دروسه: الجواب 
 :ـ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي4

 :  قال بعد أن رد عىل بعض أقواله
هو مبتدع، وحز�، ينبغي أن ال يجلس إليه وال يسمع كالمه، بل يجب الرد 

 .عليه وعىل كالمه
هل `كن أن تعترب الشيخ ربيع بن هادي املدخيل و : ئل الشيخوقد س

 عدنان عرعور أقران؟
، ك' ال يقارن بM ال«ى وال«يا، عدنان عرعور يظهر ..…ال.. …ال: الجواب

منه أنه حز� ويأوي الحزبM ويتكلم عىل السلف ويريد جرح السلفيM ويريد 
M، أما الشيخ ربيع معروف أن يقدح يف السلفيM، لكنه يحامي عن املبتدع

Mبجهاده يف إظهار السنة والرد عىل املبتدع. 
ليس من أهل السنة بل هو عدوا ألهل السنة هذا ينبغي الحذر : ( وقال عنه

 .258)منه كل الحذر
 :ـ الشيخ زيد املدخيل5

 :ض أقوال عدنان قالبعد أن رد عىل بع
فوصيتي لكم ولنفيس ووصيتي لعدنان ومن عىل شاكلته يف هذا الخطأ، وغ6ه 
من األخطاء املتعلقة باملنهج السلفي، أن يتوبوا إىل هللا، وان يعودوا إىل تدبرا 

                               
 ).1رقم ( من شريط كشف اللثام عن خمالفات أمحد سالم جمموعة مشايخ ) 258(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ����� ا��
م � أ��
ء أ��� ��م 

  

157  

Mالنصوص، وأن يقبلوا نصيحة الناصح. 
 :ـ عبد هللا بن صالح العبيالن6

 .الشباب يف قراءة كتب سيد قطبماذا تقولون فيمن ينصح : سؤال
ًبضاعته يف العلم قليلة، علم شيئا وفاته أشياء، وطريقة أهل السنة : الجواب َ ِ َ

 .يف كل عرص هي رفع راية أهل السنة مقابل أهل البدع
ًوهذا الذي يدعوا الناس إىل كتب سيد قطب ألنه مثله وليس بعيدا عنه، نظر  َّ

الربا~ الذي يعالج هللا به عباده و� يعلمه، فبذلك حث الناس إىل مثل هذه َّض كل'ت سيد عىل الواقع فنيس املنهج إىل الواقع الذي يعيشه ونظر إىل بع
 .الكتب

 :ـ الشيخ محمد بن هادي املدخيل7
 .هل هناك خلل يف منهج عدنان عرعور: سؤال

نعم، عدنان عرعور ليس عندنا بسلفي بل هو قطبي ومخلط يف : الجواب
وره، وإن زعم هو أنه عىل غ6 ذلك، ولو مىش عىل الناس بتزكية كث6 من أم

الشيخ نارص، ولو سمع الشيخ كالمه ما أظنه يصنفه إال من غالة 
M259الخ……الرسوري. 

هذه بعض أقوال أهل العلم يف عدنان عرعور، وقد اختزلتها خشية اإلطالة، 
 .زيد فعليك بالرشيط املذكوروإن أردت امل

 . ثم أعود إىل كالم أحمد سالم يف عدنان عرعور
ًالدعوة السلفية انترشت أوالً وأخ6ا بفضل هللا  ثم بفضل بعض : (  قال

                               
 ".حكم العلماء يف عدنان عرعور " من شريط ) 259(
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ًالعل'ء منهم الشيخ عدنان، وكث6ا منكم يذكر محارضات الشيخ يف التحذير من 
 ويف تأصيل منهج أهل الحزبية ومن أهل التكف6 ومن الخروج عىل الحكام،

 ).السنة والج'عة، والحرص عىل منهج أهل السنة والج'عة
نعم السلفية التي تدندن حولها أنت وعدنان ومن عىل شاكلتكم، وقد : أقول

 .ًنصبتم أنفسكم أعداء ملن يحملها حقا ويذب عنها
  والعل'ء الذين تقصدونهم ليسوا عل'ء السنة، وإ·ا تعنون بها أنفسكم ومن

نحى نحوكم من رؤوس األحزاب، وإال فعل'ء الدعوة السلفية قالوا كلمة حق يف 
عدنان ولكنكم تجاهلتموها، فال أظنك قد فهمت املنهج السلفي، وأنت تدافع 

 !عمن يحارب أهلها، فال أدري من يصدقك يف كالمك؟
عدنان الحز� الذي �دح الج'عات الحزبية ويدافع عنها، يحذر من 

هذه الج'عات عىل خ6 من قال ليست : (  فاسمع ماذا يقول عنهم!الحزبية؟
عىل خ6 يكفي أنها من املسلمM وأنهم من املوحدين ومن الداعM إىل هللا، لكن 

 .اهـ)نقول هذا خطأ تجنبوا، أمر واضح 
فلهوان املنهج السلفي عىل عدنان، وضآلته عنده، يقول عن الج'عات أنهم 

اعM إىل هللا، ومنهم بال شك، ج'عة التبليغ التي تبايع عىل خ6، وأنهم من الد
، وكذلك اإلخوان املسلمون الذين 260عىل أربع طرق صوفية يف غاية الضالل

                               
" وهي النقشبندية، واجلشتية، والقادرية، والسهروردية، قال الشيخ سعد احلصني يف كتاب) 260(

حقيقة الدعوة إىل اهللا تعاىل وما اختصت به جزيرة العرب وتقومي مناهج الدعوات اإلسالمية 
ميكن احلكم على : ( ـ أي مجاعة التبليغ ـ" عقيدا" حتت عنوان) 81ص"(الوافدة إليها 

منهجها والقائمني عليها وأكثر أتباعها من العجم مبا حيكم به على مدرسة ديوبند، 
أحناف يف املذهب الفقهي، أشعرية ماتوريدية يف العقيدة، جشتية، : والديوبنديون يف اهلند

= 
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فتحت أبواب دعوتهم لكل الطوائف الضالة من غالة الصوفية والروافض 
ًوالخوارج، ومنهم أيضا حزب التحرير وغ6هم من الفرق الضالة، فإنا  وإنا إليه 

 .راجعون
لحزبية عدنان عرعور الحز� القطبي يدعوا إىل املنهج السلفي، ويحذر من ا

َّوالتكف6 والخروج عىل الحكام؟ إن هذا ليشء عجاب، ما سمعنا بهذا يف امللة 
 .اآلخرة، إن هذا إال اختالق

 فال أدري أتجاهل منك يا أحمد أم تغافل عن منهج عدنان؟ بل أنت 
ِإ·االيشء كشكله" ِ." 

أقول املسلمون ): ( من رشيط الرد عىل رسالة عرعور للفاريس: (قال عدنان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

" وعلى سبيل املثال فإن كتاب: ( ، مث قال) سهروردية يف طريقة التصوفنقشبندية، قادرية،
وهو الكتاب الوحيد لغري العرب يف منهج مجاعة التبليغ يضم إىل جانب اآلية " تبليغي نصاب

ـ احلث على السفر إىل املدينة النبوية 1:واحلديث الصحيح والدعوة إىل اهللا إىل اخلري ما يأيت
" من حج ومل يزرين فقد جفاين: " اهللا عليه وسلم بعد احلج بدليلبقصد زيارة النيب صلى

يا : ( ـ احلث على التوجه لقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بالدعاء اآليت2، )حديث موضوع(
جئتكما : ( ـ صيغة السالم على العمرين رضي اهللا عنهما3) رسول اهللا أسألك الشفاعة

ـ أن النيب صلى 4)يه وسلم ليشفع لنا ويدعوا ربنانتوسل بكما إىل رسول اهللا صلى اهللا عل
أمحد الرفاعي، من تقبيلها على مرأى من / اهللا عليه وسلم أخرج يده من قربه ليتمكن الشيخ

ـ صيغة الصالة 6ـ أن الكعبة تذهب إىل بعض الصاحلني يف أماكنهم،5تسعني ألف مسلم،
 حممد حبر أنوارك ومعدن أسرارك اللهم صل على سيدنا: " على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ولسان حجتك، وعروس مملكتك، وإمام حضرتك وطراز ملكك، وخزائن رمحتك، وطريق 
شريعتك املتلذذ بتوحيدك، إنسان عني الوجود، والسبب يف كل موجود، عني أعيان خلقك 

فضائل درود ( و)فضائل احلج( ،اهـ انظر كتاب تبليغي نصاب)املتقدم من نور ضيائك
 . وما بعدها65، ص)شريف
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ًالء ما نكفرهم أعيانا، لكن هذه مجتمعاتهم ليست مجتمعات مسلمة بدليل هؤ
 ).  رفضهم لحكم الرشيعة، اإلسالمية 

عدنان عرعور الذي يدعو يف جل محارضاته إىل الخروج، والطعن يف الحكام، 
هل : ( فاسمع ماذا يقول يف رشيط منهاج الطائفة املنصورة! يحذر من الخروج؟

 طواغيت، ال وهللا ال نقول هذا، أما إن كنت مثل اإلمام نقول للطواغيت لستم
 ).أحمد فقل هذا، أما إن كنت صعلوك مثل الشيخ عنده أطفال فال تقول هذا 

من قال إن الجهاد ليس بواجب ومن قال إن : ( وقال يف الرشيط نفسه
الخروج عىل الطغاة الظلمة الذين يحرقون املسلمM ليس بواجب ومن قال إنه 

 .261)ن موعده بل حان موعده، لكن ما حان رجاله� يح
كل من يظلم املسلمM وكل من يعادي دين اإلسالم وكل من ال يقيم  : (  وقال

ُحكم هللا وجب عليه أن يتنحى بأي وسيلة من الوسائل وإال نحي إن وجد 
 ).الرجال 
ال يز~ الزا~ : واهر النصوص مع الخوارج مثلبيني وبينكم رس، ظ: ( وقال

حM يز~ وهو مؤمن، وال يرسق السارق حM يرسق وهو مؤمن إىل  ام 
 .262)الحديث، إىل غ6 ذلك من مثل هذه األحاديث

َّوهذا غيض من فيض، كل هذه األقوال، لعدنان وتدعي أنه يحذر من  ُ  !ج؟الخرو
وهو الذي يطعن يف السلفيM، ! عدنان القطبي يدعو إىل املنهج السلفي؟

                               
 .والظاهر أنه اآلن يف مرحلة إعداد الرجال) 261(

 ).هـ1419( حماضرة مبدينة داخ هولندا ) 262(
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ويسخر منهم ويستهزئ بهم؟ بل نصب نفسه عدوا لهم، وينكر التسميي 
 !!!باسمهم، ويجعلهم حزبا من األحزاب

أما سلبيات السلفيM فال : ( فاسمع ماذا يقول يف رشيط الطائفة املنصورة
: إىل أن قال… ية لهم تقص6هم يف الدعوة إىل هللايعدها إال هللا، وأول سلب

سلبيات الدعاة القا�M عىل هذه الدعوة الكساىل الذين ال يؤدون حق هذه 
 .اهـ)الدعوة دعوة الطائفة املنصورة

: أما طعونه يف دعاة السلفية فحدث وال حرج، قال يف رشيط كل'ت يف املنهج
ًتقبلوا منه، أنا أرصح لكم أبدا فا عز يا إخوان الذي يدعوكم إىل السلفية ال ( 

ًوجل ما س'نا بالسلفيM س'نا مسلمM علمنا رصيحا، ومن جاء إىل هنا ألجل  ّ
فأنت لو قرأت : إىل أن قال. …حزبية سلفية أن هناك حزب يسمى بالسلفية

، فأنتم اسرتيحوا من السلفية ومن 263الكتاب والسنة كله فال تجد لفظ السلفية
                               

ملاذا التسمي                      : " اهللا ـ يف جواب على سؤال نصهقال الشيخ ناصر الدين األلباين ـ رمحه ) 263(
  بالسلفية؟ أهي دعوة حزبية أم طائفية أو مذهبية؟ أم هي فرقة جديدة يف اإلسالم؟

إن كلمة السلف معروفة يف لغة العرب ويف لغة الشرع؛ وما يهمنا هنا هو حبثها من :( اجلواب
 صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف مرض موته للسيدة فقد صح عن النيب: الناحية الشرعية

ويكثر استعمال العلماء " فاتقي اهللا واصربي، ونعم السلف أنا لك: "فاطمة رضي اهللا عنها
ولكن هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة زاعماً : لكلمة السلف، إىل أن قال الشيخ

ال جيوز أن : ( وكأنه يقول) أنا سلفي: ال جيوز للمسلم أن يقول( فيقول! أن ال أصل هلا
، ال شك أن )أنا متبع للسلف الصاحل فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك: يقول مسلم

مثل هذا اإلنكار ـ لو كان بعينه ـ يلزم منه تربؤ من اإلسالم الصحيح الذي كان عليه 
حلديث املتواتر الذي يف سلفنا الصاحل، وعلى رأسهم النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يشري ا

= 
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 ).غ6ها
ف' هي الطائفة املنصورة؟ أو باألحرى ما : ( وقال يف رشيط الطائفة املنصورة

 ).264 السلفية وال أريد هذه التسميةهي الطائفة ك' يسميها البعض
أحد االخوة قال يف مجلس عام السلفية ما : ( وقال يف رشيط معا� يف املنهج

ـ أي عدنان ـ نعم ما وردت وهي بدعة، أنت ما اسمك قال مسلم، : وردت، قلت
ًقلت جميل، اإلسالم فهم فه' معتزليا وأشعريا، أفهام كث6ة جدا أنت من أي  ً ً ً ُ

ىل فهم أصحاب رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، قلت أحسنت أنا ع: األفهام؟ قال
وهللا الجواب، فال تقل بعد ذلك أنا سلفي، قل أنا عىل مذهب أصحاب رسول هللا 

 ).صىل هللا عليه وسلم
ملاذا يسمي السلفيM أنفسهم بهذا : (وسئل ك' يف رشيط الطائفة املنصورة

ألحرى أن نتسمى بهذا االسم بدالً االسم وهللا عز وجل س'نا باملسلمM، أليس ا
من ذلك االسم الذي يتبادر للسامع أنه اسم لحزب أو تنظيم م' يزيد الفرقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ

خري الناس قوين، مث الذين يلوم، مث الذين :" الصحيحني وغريمها عنه صلى اهللا عليه وسلم
 ").يلوم

واآلخر ....”:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رده على قول العز بن عبد السالم) 264(
ال عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، : ( يتستر مبذهب السلف

موع الفتاوى جم) بل جيب قبول ذلك منه باالتفاق، فإن مذهب السلف ال يكون إال حقاً
ما تقول فيمن تسمى بالسلفي : ، سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا)4/149(

إذا كان صادقاً أنه أثري أو أنه سلفي ال بأس، : ( واألثري هل هي تزكية؟ فأجاب مساحته
) فالن سلفي، فالن أثري، تزكية ال بد منها، تزكية واجبة،: مثل ما كان السلف يقول

 .الطائف" حق املسلم "شريط 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ����� ا��
م � أ��
ء أ��� ��م 

  

163  

Mاملسلم M؟)ب 
 ".265التسمية بدعة: " فأجاب عدنان

عندما سئل عن استع'ل لفظة السلفية أو " قل هذه سبييل" وقال يف رشيط
دعوكم من هذه التسميات إذا كان عليها مشاحنة، : ( أهل الحديث أو أهل األثر

ا يسمى أهل األثر، هذا يسمى أهل الحديث، وهذا يسمى سلفية، وهذ
، ال إسالم غ6 الكتاب والسنة ومنهج أ� بكر وعمر ومن تبعهم، وما .…وهذا

عدا ذلك فإ·ا هي أس'ء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل هللا بها من 
 .اهـ)سلطان

 كم يفرح الحزبيون بهذا الكالم وكم يطربون له يا أحمد؟ ألنه يوافق :أقول
ًعم عن نفسه أنه سلفي ويتكلم باسمهم ثانيا، فوهللا هواهم أوالً، وجاء ممن يز

ًلقد مددتم باع أهل البدع، وقويتم شوكتهم، ورفعتموهم مكانا عليا، بل رصتم 
 َّمنهم، وطولتم ألسنتهم عىل السلفيM، فهل أنتم فرحون �ا فعلتم؟؟؟

أهذه هي الدعوة إىل السلفية يا أحمد؟، فال أدري كيف يستقيم الظل 
 .وجوالعود أع

كل : ( عن عيل بن حرب املوصيل أنه قال"123ص " ذكر الخطيب يف الكفاية 
 ).صاحب هوى يكذب وال يبايل 

إنني كنت أعد هذا الكالم بM الشيخ ربيع والشيخ عدنان من : (  أما قولك
                               

كيف يكون التمذهب بالسلفية ): (156ص"(البيان"قال الشيخ صاحل الفوزان يف كتابه)  265(
بدعة وهو اتباع ملذهب السلف، واتباع مذهبهم واجب وكيف يكون ! بدعة، والبدعة ضاللة؟

 !).بالكتاب والسنة، وحق وهدى؟
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باب كالم األقران من أهل العلم، وقد نص العل'ء أن كالم األقران بعضهم يف 
 ينقل، رغم أنه نقل يل عن بعض الشباب الطائش، بعض يطوى وال يروى وال

 ).نحن ال نعد الشيخ عدنان من أقران الشيخ ربيع
 :هذا كالم باطل من وجوه: أقول

ـ � ينفرد الشيخ ربيع يف الرد عىل عدنان، ل¨ يكون من أقرانه، بل عل'ء 1
 ً.أجالء قد ردوا عليه وبينوا ضالالته، وقد مر كالمهم أنفا

ى من ال«يا، أين الشيخ ربيع العا� السلفي املجاهد الذاب عن ـ أين ال«2
 .السنة، الناصح لألمة ومحذرهم من أ�ة البدعة والضالل ومنهم سيد قطب

من رجل حز� قطبي جاهل ضال مبتدع، عدو ألهل السنة، ومحب ومدافع 
 .عن أهل البدع والضالل ومنهم سيد قطب

ر خصومة شخصية من مال أو منصب ـ ليس بM الشيخ ربيع وعدنان عرعو3
أو حسد، أو هوى، وما إىل ذلك، ل¨ يكونا أقران، بل هو خالف منهجي عقدي، 
وأدلة الشيخ ربيع واضحة وهذه القاعدة ـ أي كالم األقران ـ    ال يقال إال يف 
خصوم ليس لهم حجج وبينات وأدلة صحيحة، كل واحد يطعن يف الثا~ 

 وال يروى فال أدري � وصلت بك الحال أن تلعب بالباطل، هذا الكالم يطوى
 !بقواعد أهل السنة والج'عة، وتستعملها يف غ6 محلها؟

كالم األقران إذا تربهن لنا أنه بهوى وعصبية، ال يلتفت : ( قال اإلمام الذهبي
 .266)إليه بل يطوى وال يروى

ض ال يعبأ به، ال سي' إذا الح لك إنه لعداوة أو وكالم األقران يف بع: ( وقال
                               

 ).10/92"(سري أعالم النبالء ) " 266(
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 .267)ملذهب أو لحسد 
ـ من الذي يحكم إذا كان عدنان من أقران الشيخ ربيع؟ الذين يدافعون عن 4

عدنان بالباطل؟ أم العل'ء األجالء؟ ال سي' أن عدنان عرعور ال يعد من أقران 
 !!! يف السن وال يف العلمتالميذ الشيخ ربيع ال

ـ  لو فتحنا هذا الباب بحيث رد كل عا� عىل مبتدع، واعتربناه' أقران 5
لهدمنا كتب الجرح والتعديل، وعليه يكون كالم البخاري وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معM وغ6هم يف أقرانهم ممن عارصوهم من املبتدعة ساقط، ألن 

عىل حذر من هذه الشبهة والتلبيس، أخي كالم األقران يطوى وال يروى، فكن 
 .ًالسلفي، خصوصا أن هؤالء القوم قد ابتلوا �رض التعميم وعدم التفصيل

ـ ما أشبه الليلة بالبارحة، عندما رد الشيخ ربيع عىل عبد الرحمن عبد 6
الخالق، قال أهل الزيغ والضالل، ه' أقران وكالم األقران يطوى وال يروى، وأن 

نفرد يف رده عىل عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا األخ6 قد زكاه الشيخ ربيع ا
كبار العل'ء منهم الشيخ ابن باز والشيخ األلبا~، وما إىل ذلك من األراجيف 
ًالتي انكشفت الستار عنها في' بعد، وقد كان الشايجي جنديا مخلصا للدفاع  ً

د سالم جندي عن أباطيل عبد الرحمن عبد الخالق، وكذلك اليوم، فإن أحم
وقد قيل ! مخلص يف الدفاع عن ضالالت عدنان عرعور، ف' أشبه الليلة بالبارحة

 ".وشبه اليشء منجذب إليه" 
ـ هل تعلم من هم الذين ال يعتربون عدنان عرعور من أقران الشيخ ربيع 7

والذي تقول عنهم الشباب الطائش؟ إنه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ 
                               

 ).111ـ1(ميزان االعتدال، ) 267(
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ن والشيخ فالح الحر�، والشيخ سليم الهاليل، والشيخ عبيد الجابري، صالح الفوزا
والشيخ محمد بن هادي املدخيل، والشيخ صالح السحيمي، وغ6هم، وقد 

 .سألناهم عن ذلك، وإن ارتبت فإنهم أحياء يرزقون، وهواتفهم مفتوحة لك
ن، التهم املوجهة ضد الشيخ عدنا: ( ثم قال أحمد سالم يف رشيطه كلمة حق

ما هي : أقول..  …التهم ال أقول غ6ها، أنه حز�، قطبي، متلون كذا وكذا، 
البينات التي يزعم أصحابها أنها مستند لهم يف ذلك، قالوا أن الشيخ عدنان قد 
مدح سيد قطب، أقول إن هذا الكالم قد صدر من الشيخ قبل عرش سنوات أو 

ب من حال إىل حال، فإذا أك« واإلنسان من عرش سنوات إىل عرش سنوات يتقل
وقع اإلنسان يف خطأ قبل عرش سنوات فهل يجوز أن نجعله م' يطعن عليه به 

 .ويخرجه من هدي النبوة؟ هذه مسألة
الشيخ عدنان نرش أك« من عرشة أرشطة بM فيها ويرتاجع فيها عن هذا :  أوالً

' رشيط األمر، وأك« من ذلك أنه ذهب إىل الشيخ ربيع يف داره وسجل بينه
اختفى بعد ذلك ال ندري أين الرشيط، يقول الشيخ ـ عدنان ـ للشيخ ربيع أن 

 .ًسيد قطب ضال مضل، والرشيط كان موجودا ثم اختفى
وبM الشيخ عدنان من كلمته، ـ أن سيد قطب بM املنهج ـ  أن سيد نبه يف 

ا الذي أواخر حياته وحذر من املظاهرات ومن االنقالبات، ومن االغتياالت، هذ
 .اهـ)قصده الشيخ لسيد

َإنها ليست تهم ـ ونعوذ با أن يتهم عل'ءنا الناس بالباطل ـ بل هي : أقول َ َ  .أدلة ثابتة متواترة من أقوال عدنان عرعور، امليلء بها كتبه وأرشطتهُ
وليس ذلك من عرش سنوات ك' تزعم فإن سلسلة عدنان الذهبية التي بناها 

هـ، 1420هـ ونحن اآلن يف 1416ره، طبعت يف عام عىل أصول سيد قطب وفك
 !ًوبينه' أربع سنوات، فل'ذا جعلتها عرشا؟
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، فهذا )أن عدنان قد رد عىل سيد قطب يف عرشات األرشطة : ( أما قولك
أن عدنان ذهب إىل الشيخ ربيع وسجل : ( كذب قد ناقضت فيه نفسك، بقولك

 ). قطب ـ بينه' رشيط قد اختفى ـ أي يف الرد عىل سيد
َوأين بقية األرشطة يا أحمد؟ هل اختفت أيضا؟ فإ~ ال أطالبك بعرش، بل  ً
برشيط واحد فقط، بM فيه عدنان عرعور بعض ضالالت سيد قطب، كوحدة 

، والطعن يف نبي 268الوجود، والقول بخلق القرآن، وتكف6ه للمجتمعات املسلمة
هللا موىس، وطعنه يف الخليفة عث'ن ريض هللا عنه، ويا حبذا لو تذكر لنا عنوانه 

 !ل¨ نرجع إليه
الذي تدندن حوله أنت وشيخك عدنان " الرشيط الخيايل املختفي " أما قصة 

أنه ضال "، والذي قال فيه عدنان كلمة مجملة عن سيد قطب ك' ذكرت، 
انقضاض الشهب السلفية عىل أوكار " حيلك إىل كتاب الشيخ ربيعُ، فإ~ أ"مضل

 .عدنان الخلفية، فإنك تجده هناك
 !!!املنهاج، وهل يقصد االنقالبات واالغتياالت، واالنتخابات ك' تزعم ويزعم؟َوأنصحك بالرجوع إىل الكتاب املذكور ل¨ تعرف مراد عدنان الحقيقي بكلمة 

ن لسيد يخرجه من منهج أهل السنة والج'عة؟ هل مدح عدنا: (  وأما قولك
الذي يخرجه من منهج أهل السنة والج'عة إن كان منهج عدنان مثل منهج 
سيد قطب، من سمع منكم دعوة من الشيخ عدنان ملنهج سيد قطب، تكف6 أو 

 ؟)تنظيم أو تحزيب أو غ6 ذلك
وهللا بهM ـ لو كان األمر فقط مدح عدنان لسيد قطب لهان ـ وما ذلك : أقول

                               
 !!!منيبل إن عدنان عرعور نفسه يكفر اتمعات املسلمة حكاماً وحمكو) 268(
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بل رفع سيد إىل مقام األ�ة، كابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، 
ًوقرنه بهم، وأنه خ6 من تكلم يف املنهاج وأنه مظلوم جعله هللا شهيدا من 
شهداء اإلسالم، وأنه قد تاب، وإيهامه بأنه من أ�ة التوحيد، وأك« النقل عنه يف 

واألس'ء والصفات، بل اعتربه من كبار املحاربM توحيد الربوبية واأللوهية 
الخ …للبدع، ناهيك عن مدحه لكتبه، كالظالل ومعا� يف الطريق وملاذا أعدمو~

 .ونصحه الشباب بقراءتها
فإن � يكن كل هذه، وأمثالها دعوة إىل منهج سيد قطب ف' الدعوة إىل 

 منهجه إذن؟
رجل يدافع ! ن � يكن أشد منهَّ نعم إن منهج عدنان مثل منهج سيد قطب إ

ًعن سيد قطب بكل ما أوb من مكر وخداع، دفاعا عجز اإلخوان املسلمون عنه، 
ويلمز ويحارب من ينتقده ويرد عليه، بل يألف أربع كتب محاورها يف العقيدة 
واملنهج منهج ما يسميه بالطائفة املنصورة، وقد حشدها بأقوال سيد قطب، 

 باب أال وهو التوحيد، ثم يصحح ويرقع له، ويقرنه ويستدل بكالمه يف أعظم
ُباإلمام ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب ل¨ يثبت للناس أنه خ6 من تكلم يف  والقاعدة النظرية التي يقوم " وقال ـ أي سيد ـ : ( التوحيد، وينقل عنه فيقول

 أي إفراد هللا عليها اإلسالم عىل مدار التاريخ، وهي قاعدة شهادة أن ال إله إال هللا
ووصفه بأس'ئه وصفاته التي وصف بها نفسه [ سبحانه باأللوهية والربوبية 

ًووصفه بها رسوله صىل هللا عليه وسلم إثباتا وتنـزيها  ، والقوامة والسلطان ]269ً
                               

ما بني القوسني من زيادات عدنان عرعور، وهذا من الكذب والتزوير والغش واخليانة ) 269(
 .للمسلمني
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كمية إفراده بها اعتقادا يف الضم6، وعبادة يف الشعائر، ورشيعة يف واقع والحا
 .270)الحياة 

والظاهر أن سيد رحمه هللا قد تأثر يف آخر حياته بهذا املنهج، : ( ويقول عنه
ا عداه، منهج أولوية العقيدة، ودعوة الناس إليها وتربيتهم، وسلك سبيله وترك م

خ6ة تؤكد  حفظه هللا بذلك، وكتبه األ271وقد أخرب~ أخوه الفاضل محمد قطب
وينفي عنه القول بوحدة الوجود، وتكف6ه للمجتمعات، وغ6ها من ) 272ذلك

النقوالت واالستشهادات، فإن � يكن كل هذه املوافقات دليل عىل أنه عىل 
 منهج سيد فمتى يكون عىل منهجه؟

عبيالن فيمن ينصح الشباب وقد سئل فضيلة الشيخ عبد هللا بن صالح ال
                               

 ).73ص(التيه واملخرج لعدنان عرعور ) 270(

وهذا من العجب العجاب أنك حتتج !!! سبحان اهللا حممد قطب يزكي سيد قطب: قلت) 271(
مبحمد قطب وهو أسوء من أخيه، وهو تكفريي كتبه شاهد على ذلك، وهو ناشر كتب 

" تابه أخيه، وقد رىب وأخرج لنا من على شاكلة سفر احلوايل، حيث كان املشرف على ك
، والذي يتهم فيه العلماء ومنهم الشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهللا "ظاهرة اإلرجاء 

واملؤسف مع هذا أن الشيخ األلباين حفظه اهللا أخذ ) [ 660( باإلرجاء، فيقول يف احلاشية 
بكالم أهل اإلرجاء احملض من غري تفصيل حيث جعل التارك الكلي مؤمناً من أهل الشفاعة 

: ، أما تكفري  حممد قطب للمجتمعات على غرار أخيه فيقول] رسالته كلها على هذا وركب
إن األمر حيتاج إىل دعوة الناس من جديد إىل اإلسالم، ألم ـ يف هذه املرة ـ يرفضون ( 

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، كما كان الناس يرفضون نطقها يف الغربة : أن ينطقوا بأفواههم
: لكن ألم ـ يف هذه املرة ـ يرفضون املقتضى الرئيسي لـ ال إله إال اهللا وهواألوىل، و

، وهذا تكفري للجماهري باجلملة، وال تنسى أن )29:ص( واقعنا املعاصر ) حتكيم شريعة اهللا 
 .العلماء كما أم حيذرون من كتب سيد قطب فهم حيذرون من كتب حممد قطب كذلك

 ).72ص(التيه واملخرج لعدنان عرعور : انظر) 272(
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 بقراءة كتب سيد قطب؟
وهذا الذي يدعوا الناس إىل كتب سيد قطب ألنه مثله : ( فأجاب فضيلته

ًوليس بعيدا عنه، نظر إىل الواقع الذي يعيشه ونظر إىل بعض كل'ت سيد عىل 
ُالواقع فنيس املنهج الربا~ الذي يعالج هللا به عباده و� يعلمه، فبذلك حث  ُ َ َّ  .273)لناس إىل مثل هذه الكتب ا

إنك قارنت يا أحمد بM فكر سيد ومحمد رسور يف : أقول بعد كل هذا
و�راجعة : ( ثم قلت274"نظرات يف كتاب منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا" كتابك

ج برؤية وجوه التشابه الظاهرة بM ما قرره هذه املقارنة الوجيزة العاجلة تخر
 ).سيد قطب يف كتبه، وما جاء به محمد رسور يف أهم ما قرره يف كتابه

فليتك رصفت جهدك وقارنت بM فكر سيد وعدنان عرعور؟ ألنك لو طبقت 
مقارنتك هذه عىل عدنان، لتوصلت إىل نتيجة علمية هي ما ذكرته ـ لألسف ـ 

ًن يف أفضل االحت'الت أن نعترب فكر رسور فرعا عىل و�ك: ( عن رسور بقولك
منهج سيد وفكره، مع اختالف ال بد منه بM األصول الفكرية وفروعها، واختالف 

 .275)الظروف واملنشأ والبيئة 
جعوا إىل كتب شيخ قالوا استشهد بكالم سيد قطب، ار: ( ثم قال أحمد سالم 

اإلسالم ابن تيمية وابن القيم والشاطبي واأللبا~ وابن باز يستشهدون  بكالم 
ناس وقعوا يف البدع بل مبتدعة، يستشهدون بكالم حق، وقبل هذا فقد استفتى 

                               
 ".حكم العلماء على عدنان عرعور " شريط ) 273(

 ).108/109/110ص) (274(

 .سيأتيك التفصيل عن هذه املقارنة يف موضعه إن شاء اهللا) 275(
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 ).الشيخ األلبا~ والشيخ ابن باز وكاله' أفتوه بجواز االستشهاد بكالمه
ظلم )! …ستشهدوا بكالم ناس وقعوا يف البدعأن األ�ة ا: (  إن قولك:أقول

لأل�ة وملنهجهم، وهذا من التلبيس والحيل والتمويه، وإال اسلك أنت وشيخك 
عدنان، مسلك ابن تيمية يف نقد أهل البدع وتحذير الناس منهم، واجعل محور 

 .حياتك هذا، ك' كان محور حياة الشيخ رحمه هللا
ًلقد كان حياته جهادا وكفاحا ضد "  أهل البدع، وهذه كتبه تشهد بذلك، منهاً

وقد ركز فيه عىل الرازي واآلمدي، وغ6ه' من أ�ة " بيان تلبيس الجهمية
ًاألشعرية وزع'ءهم، ومنها منهاج السنة الذي جعله حربا عىل الروافض 
واملعتزلة، وهو ميلء بالطعن عىل كث6 من فرق وأ�ة وأفراد أهل البدع، 

تاب درء تعارض العقل والنقل، وهذه فتاويه مليئة بالطعن ومذاهبهم، وكذلك ك
، له من مواقف تجاه أهل ..…، وكم،...فيهم ويسميهم بالجهمية، وكم، وكم

 البدع، فهل سلكت أنت وعدنان هذا املسلك؟؟؟
ًثم تأb  مناسبة ال تعرفها أنت، وهي نادرة جدا يستشهد ببعض كالمهم، 

 ولكن مع الطعن فيهم والتحذير منهم، وينقل عنهم لحاجة أو لتقوية حق،
وذكر ما هم فيه من بدع وضالل، يف هذا املوضع أو يف مواضع أخرى، فهل 
فعلتم هذا وسلكتم هذا املسلك؟ ال وهللا � تسلكوا هذا املسلك ال يف الرد وال يف 

 .العلم بل تدافعون عن أهل البدع، بطرق ماكرة
دما سئل الشيخ ابن باز رحمه هللا وكذلك األ�ة من قبلهم ومن بعدهم، فعن

من يثني عىل أهل البدع و�دحهم هل يأخذ " فضل اإلسالم" عند رشحه لكتاب
 حكمهم؟

نعم، ما فيه شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم، يدعوا : ( فأجاب
، فإذا كان هذا جوابهم فكيف يجيزون )لهم هذا من دعاتهم، نسأل هللا العافية
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  أهل البدع؟؟؟االستشهاد بكالم
ثم هل ترضر الناس عندما استشهد شيخ اإلسالم ابن تيمية ببعض كالم أهل 

 البدع، ويف بعض األحيان؟؟؟
 وماذا حصل ويحصل للشباب عندما يرشدون إىل كتب سيد قطب ومنها 

 !الظالل ومعا� يف الطريق وملاذا أعدمو~؟؟؟
م سيد قطب، فهل أجازا  وعىل فرض أن الشيخM أجازا لعدنان االستشهاد بكال

له أن يرفعه إىل مقام ابن تيمية وابن القيم وخاصة يف التوحيد، ويدافع عنه 
 Mوعن انحرافاته وضالالته، و�دح كتبه، ويذب عنه بالباطل ويحارب من يب
ضالالته، ومنهم الشيخ ربيع؟ ثم إنك � تبM موضع االستشهاد حتى نرى ونحكم 

لعل'ء � يستشهدوا إال �ا وافق الحق، وفرق بM ونحن عىل علم أن األ�ة وا
 .االستشهاد من كالم الرجل والتأصيل له والدفاع عنه

وال أريد أن أقول أن الذي انتقد عدنان يف ذلك وقع في' هو : ( ثم قال أحمد
 .276 )أشد منه، ألن اآلن ال أريد أن أرد، وال أريد أن أدافع

سبحان هللا، ما كنت أظن أن تصل بك الحال يا أحمد إىل هذه، أهكذا تجعل 
 !نفسك ألعوبة بيد عدنان؟ بحيث تردد كل ما يقول؟

الشيخ ربيع العا� النحرير املجاهد، أسأل هللا أن يجعله شوكة يف عيون أهل 
ألرشطة، وله مئات الجلسات ينتقد فيها البدع، ألف أربعة كتب، وسجل عرشات ا

 !سيد قطب، يقع في' هو أشد م' وقع فيه عدنان؟
وعدنان الحز� القطبي مجنون سيد، أخطاءه مثل الجبال  يعها وتجعلها 

                               
 .يعين به الشيخ ربيع بن هادي املدخليو" إياك أعين وأمسعي يا جارة ) " 276(
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َمثل الذره، ثم تفتعل للشيخ ربيع أشياء من ال يشء وتجعلها مثل الجبال، أين  َ
ً تجد مخرجا لعدنان؟، تدافع وتنافح العدل واإلنصاف؟ أهكذا تتكبد العناء ل¨

 عن رجل هدم املنهج السلفي والقطبيون عجزوا عن ذلك؟
ًف' أرى ذلك منك إال تعصبا وطنيا وتعصبا منهجيا، فقد أظهرت ما تخفيه يا  ً ً ً
أحمد، فسقط السدال وبرح الخفاء، واتضح لذي عينيM أنك عىل درب عدنان 

ات واملجازفات منك إال لقلب وتشويه سائر، ومثله حائر، وما هذه املغالط
الحقائق، ولو كنت من املحبM للحق، املتواضعM له ملا أرجفت هذه األراجيف، 

 .فنعوذ با من الحور بعد الكور ومن الضالل بعد الهدى
قالوا أن الشيخ عدنان يرد عىل الشيخ ربيع، أين الكالم البM :(  ثم  قال أحمد

نه رد عىل الشيخ ربيع؟ ثم جدالً لنقل أنه رد عىل الواضح الذي مثل الشمس أ
 الشيخ ربيع هل الرد بM عل'ء السنة يخرج راد أو مردود من السنة إىل البدعة؟

اللهم إن كان الرد يف نفسه يدعوا إىل بدعة، فإذا كان األمر كذلك بينوا لنا 
إال هو لو هذه البدعة التي دعى إليها الشيخ عدنان؟ وأقول وهللا الذي ال إله 

رأينا وسمعنا أو علمنا أن الشيخ يدعوا إىل بدعة، ثم نصح بذلك فلم يستجب 
 .277 )وهللا ال نسلم عليه وال عىل غ6ه
 :والجواب عىل هذا من وجوه

ـ نعم لقد رد عدنان وطعن يف الشيخ ربيع يف مؤ رك الذي عقدته يف 1
                               

عندما نصحك عن صحبة عدنان عرعور بينك )الشيخ فاحل (ليتك مسعت نصيحة الناصح ) 277(
ال خوفاً عليك، وقد وبينه يف املسجد احلرام قبل سنتني، وقد بني لك ضالالته، وما ذلك منه إ

ظهرت عليك بوادر رفضك هذه النصيحة يف بقائك فيما حذرت منه، فإنا هللا وإنا إليه 
 . راجعون
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إن : (  لفقا" ضوابط الجرح والتعديل"هولندا وبحضورك، يف محارضته املعنونة 
الشيخ ربيع  ال يتثبت ويسمع خرب إذا لقن تلقن، و�كنه أن يحكم عىل رجل 
�جرد مكاملة هاتفية، فلذلك ال يقبل قوله بالعموم إال بعد التثبت منه، ولقد 
ٍطعن يف كث6 من أهل العلم، ليس له الحق يف الطعن فيهم وملا يسأل عن بعض 

ن هاتف من رشق األرض أو من غربها ال األدلة ال تجد عنده دليل إال مكاملة ع
رأى الرجل وال تثبت، وقد طعن يف أناس الحق يقال يستطيعوا هم من أهل 
ًالسنة والج'عة وسبقوه إىل منهج أهل السنة والج'عة، وملا كان متحزبا كانوا 
هم من أهل السنة والج'عة، ف6فع أحدهم الس'عة ويقول فالن كذا 

 .اهـ..)…فيصدقه
هذا طعن؟ فلم تخف هذه الحقائق عن الخالئق؟ وإن أخفيتها يف  أليس 

الدنيا، و� يفضحك هللا ك' فضحك، ف'ذا كنت تفعل يف اآلخرة؟ فال أدري من 
ًتخاطب يف دروسك ومحارضاتك؟ أتخاطب أناسا نا�M أم أناسا غافلM؟ ً 

 ـ بأي حكم حكمت أن عدنان من العل'ء؟ وإن كنت تحرتم العل'ء وتأخذ2
بأقوالهم ك' تدعي، فهذا أحدهم وهو الشيخ الفوزان حيث ال يعترب عدنان من 

 ـ:العل'ء، ونصح الشباب بعدم أخذ العلم عنه فقال
ّما هو بعا� وجاء إىل السعودية كحريف، ثم أظهر ما عنده ( َ ، فهل ترىض 278)ِ

 بحكمه؟
ل'ء السنة ألنه ال يطعن يف أهل السنة إال من كان من ـ ليس عدنان من ع3

 .أهل الزيغ والضالل
                               

 ".حكم العلماء على عدنان عرعور "من شريط ) 278(
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مناقب " ، وابن الجوزي يف)"74(رشف أصحاب الحديث" روى الخطيب يف
أن أبا )" 1/38(طبقات الحنابلة "، وابن أ� يعىل يف )233ص(اإلمام أحمد

م الدين أ� كنت أنا وأحمد بن الحسن الرتمذي عند إما: إس'عيل الرتمذي قال
ذكروا البن ! يا أبا عبد هللا: عبد هللا أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن

أصحاب الحديث قوم سوء؟ فقام أحمد : أ� قتيلة �كة أصحاب الحديث، فقال
 .زنديق زنديق، زنديق، حتى دخل البيت: ُبن حنبل وهو ينفض ثوبه، ويقول

، … شتمهم، وكم انتقصهم وكم  فكم طعن عدنان عرعور يف السلفيM، وكم
 .؟ فحسبنا هللا ونعم الوكيل.…وكم
ـ ها قد سمعت أقوال العل'ء وحكمهم يف عدنان، فهل تستغفر هللا وتتوب 4

 إليه، أم تكفر عن �ينك وتبقى تدافع عن عدنان؟
ـ أما كونك ال تسلم عليه فهذا من منهج السلف تجاه أهل البدع، وأما أنك 5

 !أل~ ال أدري من ذلك الغ6 وماذا صنع؟!  فلم أفهمهال تسلم عىل غ6ه
ثم يقولون نحن ننقل كالم العل'ء، أقول فأين أنت عن كالم : ( وقال أحمد

كبار العل'ء أقول هذا كذب هذا ليس كالم العل'ء، هذا كالم واحد من العل'ء، 
بكالم ما الذي جعلك تتعامى عن كالم كبار العل'ء وتلزم نفسك وتلزم الناس 

 ).أحدهم، هذا يدل عىل مرض يف القلب
إىل متى تتعامى عن كالم العل'ء يف عدنان عرعور، وتتعامى عن أقوال : قلت

عدنان، وعندك الكتابات واألرشطة، فهال قرأت بعض كتبه واستمعت إىل بعض 
أرشطته؟ ل¨ ترى وتسمع ما تشيب له النوايص من تجنيه عىل السلفيM وتشويه 

دفاعه عن أهل الباطل، فتحصل لك قناعة بأنه البد من الرد عليه السلفية، و
 .وبيان انحرافته، بل وضالالته

ًفل'ذا تريد أن تلزم الناس أن عرعورا سلفي؟ أليس هذا مرضا يف قلبك؟ وهل  ً
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حكم العل'ء يف عدنان عرعور؟ أم " ًيا ترى تتعامى عن أقوالهم أيضا يف رشيط 
  يف الدنيا واآلخرة؟؟؟تتوب إىل هللا، وتنقذ نفسك

ولكن عندما يقع اإلنسان يف أرس الهوى، فإن املوازيM تنقلب وتتغ6 املفاهيم 
ًعنده، فيصبح الحق باطالً والباطل حقا، �جرد فساد القلب وانتكاس الفطرة، 

 .وهللا املستعان
الخالصة أن كث6 من الناس كلموا الشيخ ربيع يف قضية : ( ثم قال أحمد

ان فكان رده أنتم ال تعرفونه قيل له يا شيخ � ال تحتكم إىل كبار الشيخ عدن
 ).العل'ء و� يفعل ذلك حتى اآلن

هل من املمكن أن تذكر لنا هؤالء الناس؟ وها قد حكم العل'ء عىل  : أقول
 منهج عرعور، فهل ترىض بحكمهم؟

 و� أريد أن أقول أن كلمة الشيخ ربيع أنفرد بها عن أهل العلم: ( ثم قال
يقعد عليها دليالً وما قاله خالف ما نعرفه، فنحن نقول هؤالء يث6ون الف�، 
ويجب عليهم أن يتقوا هللا، إن كانوا عل'ء يبينوا حججهم، أنا ال أقول وال أعتقد 
أن الشيخ عدنان أفضل أوأن الشيخ ربيع أفضل، إن جاءنا بينة ظاهرة فلعنة هللا 

الشبهات وأما األقوال، فهذه شبهات ال يجوز عىل من تركها وأعرض عنها، أما 
 ).اتباعها، ما سمعنا أحد من أهل العلم الكبار وافق الشيخ عىل ما قاله

ال وهللا � ينفرد الشيخ ربيع، بل كث6 من العل'ء نبهوا عىل أخطاء : أقول
عدنان، ولكنك ال تريد أن تتواضع للحق، ويف املقابل تريد أن تهون من شأن 

نان، وهي من املوبقات يكفي بعضها لتمزيق السلفيM يف أوربا، وإال أخطاء عد
 .فيصح أن يقال يف أخطاء مساوئ لو قسمن عىل الغوا~ ملا أمهرن إال بالطالق

حتى وإن انفرد الشيخ ربيع فنحن نأخذ الحق الذي معه وبدليله، وما قاله 
عل'ء عىل ما يف عدنان هو عM الحق والصواب، وأدلته واضحة وقد وافقه ال
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قال، فالحق أبلج والباطل لجلج، وحاشا أن يث6 عل'ءنا الف�، أو يتكلموا من غ6 
 .دليل وال برهان، وإال ما بقي من ديننا يشء

ونعوذ با من هذه الطعون، فو هللا ما يطعن يف الشيخ ربيع  الداعي إىل 
لفون هذا املنهج، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة، ومحاربة الذين يخا

أما الجاهل ( إال جاهل أو صاحب هوى ك' قال الشيخ نارص ـ رحمه هللا ـ 
فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ با من رشه ونطلب من هللا ـ عز وجل إما 

، وها أهل العلم قد جاءوا بالبينة عىل فساد )أن يهديه وإما أن يقصم ظهره
ة؟ وهل أنت قابل تلك البينات أم منهج عدنان عرعور فهل بعد ذلك من بين

 !أنت تستجيز لعنة نفسك من حM آلخر ك' يلهج بذلك األطفال؟
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 أتنهى عن خلق وتأ£ مثله   عار عليك إذا فعلت عظيم
القضايا التي ناقش فيها أحمد سالم، محمد رسور بن زين العابدين، والتي 

، "ت يف منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا نظرا" ذكرها يف خالصة بحثه يف كتابه 
، ولكن األول نوقش يف 279تجد مثلها بل أشد منها يف أرشطة وكتب عدنان عرعور

َكتاب والثا~ نصح به الشباب، أهذا هو العدل واإلنصاف؟ أم األول البد له من  ِ ُ
أهذا هو الحق والصواب؟ وسأتحفكم بأمثلة !  رفع عنه الحسابعقاب والثا~

عىل ذلك أيها األحباب، ل¨ تعرفوا تناقضات هذه األصناف، وذلك من خالل رسد 
ًألقواله'، مستندا عىل ما توصل إليه أحمد سالم يف بحثه عن محمد رسور بن 

 .زين العابدين ثم أترك الحكم عليها لكم
 !حكم عىل كتب العقيدة بجفاف أسلوبها: 280ـ األول1

ال �ر عقد أو عقدين من الزمن  إال وتتبنى الصحوة اإلسالمية : ( 281 الثا~ قال
العقيدة الصحيحة، ألن العقيدة الصحيحة تنتهي بالكتاب والسنة وال حاجة بنا 

والفتوى الحموية وال إىل غ6ها من الكتب وال وقت إذن إىل العقيدة الطحاوية 
                               

 .بل يشاركه أمحد سالم يف بعضها كما مر بك يف هذه الدراسة) 279(

  .ن سرور بن زين العابدينأي حممد ب) 280(

 .أي عدنان عرعور) 281(
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 .282)جوهرة التوحيد
العقيدة تنتهي بكلمة وكلمتM وثالثة ملاذا؟ ألنها تقعد وتؤصل : ( وقال

 .283)وليست محالً لالجتهاد
 وإال من سوء الرتبية أن يلقن العقيدة ويحفظ متونها، ويركز عىل : (وقال

اإلتباع، وحفظ روايات السلف، وتهمل تقوى هللا ومراقبته، وحسن الخلق، ك' 
يحصل يف بعض الجامعات، فيخرج جيل يحفظ وال يفقه، يعلم وال يعمل، ويف 

وس حرشة، بعضهم من الضعف اإل�ان وقلة التقوى، وسوء الخلق ما يكمد النف
 .284)ويقطر األكباد حرسة

 .قدم الحديث عن منهج الدعوة عىل الحديث عن التوحيد: ـ األول2
وإذا كان التوحيد يسبق : ( غال يف األخالق وجعلها �نزلة التوحيد، فقال: الثا~

بق األخالق بل ه' الرشيعة واملنهاج يف االلتزام واالعتقاد والدعوة فإنه ال يس
 .285)متالزمان كتالزم املاء للشجر والروح والجسد

وإن لألخالق منـزلة يف  اسك املسلمM ال تقل منزلته عن التوحيد : ( وقال
 .286)واملنهاج 

ًكفر الحكام وزعم أنهم أشد ظل' وخبثا من ط: ـ األول3 واغيت قوم إبراهيم، ً
ك' كفر أعوان الحكام ومستشاريهم ومساعديهم، وذلك عىل غرار تكف6 سيد 

                               
 .من شريط رد عبد اهللا الفارسي على عدنان عرعور) 282(

 .من شريط رد عبد اهللا الفارسي على عدنان عرعور) 283(

 ).93:ص": ( الطائفة املنصورة) "284(

 ).23:ص": (السبيل) "285(

 ).99:ص":(صفات الطائفة املنصورة) "286(
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ًقطب املجتمعات التي ال تحكم �ا أنزل هللا حاك' ومحكوما ً. 
ًاملسلمون هؤالء ما نكفرهم أعيانا لكن هذه مجتمعاتهم ليست : ( الثا~ قال

 .287)سالميةمجتمعات مسلمة بدليل رفضهم لحكم الرشيعة اإل
من قال إن الجهاد ليس بواجب ومن قال إن الخروج عىل الحكام : ( وقال

الطغاة الظلمة الذين يحرقون املسلمM ليس بواجب، ومن قال إنه � يحن 
 .288)موعده بل حان موعده لكن � يحن رجاله

هل نقول للطواغيت لستم طواغيت ال وهللا ال نقول هذا  أما إذا : ( وقال
كنت مثل اإلمام أحمد فقل هذا، أما إذا كنت صعلوك مثل الشيخ فال تقل هذا 

(289. 
 .زعم أن أخطر مشكالت العرص هي تنحية رشيعة هللا عن الحكم: ـ األول4

ظلم املسلمM وكل من يعادي دين اإلسالم وكل من ال كل من ي: ( الثا~ قال
ُيقيم  حكم هللا وجب عليه أن يتنحى بأي وسيلة من الوسائل وإال نحي إن وجد 

 .290)الرجال 
كان يجب عىل املسلمM أن يقوموا قومة رجل واحد لدفع هذا العدو : ( وقال

ض الحكومات الكافرة، كان الواجب عىل ّالصائل، ثم ملا خرج االستع'ر عM بع
املسلمM، أن يقوموا قومة رجل واحد وال يصربوا وال يوم واحد عل'ء وأمراء 
وشعب، يقوموا ويطيحوا بهذا النظام لكن ملا � يفعلوا ذلك عاقبهم هللا 

                               
 من شريط رد عبد اهللا الفارسي على عدنان عرعور) 287(

 .ورةمن شريط منهاج الطائفة املنص) 288(

 .2نفس املصدر، رقم ) 289(

 .2نفس املصدر رقم ) 290(
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 .291)بحكامهم 
 .زعم أن صور الحكام وأعالم الدول مثل أصنام املرشكM:  ـ األول5

أنا : ( كفر الحكام بسبب جواز السفر، قال الشيخ عبد املالك الرمضا~: الثا~
لقد كفر ـ أي عدنان ـ عندنا امللك فهد وبالتعيM، وملا : أشهد هللا عىل ما أقول

ل اآلن الحكومة جواز السفر، قلنا كيف؟ قا: سألناه عن الدليل ونحن جمع، قال
السعودية تفرق بM مسلم ومسلم عىل غرار الجنسيات، هذا سوري وهذا 
مرصي وهذا جزائري، وهذا فالن، فمن سأل ذلك فقد نقض والءه وبراءته ومن 

 .292!!!)ال والء له وال براء فهو كافر
 . م أن منهج الدعوة �كن أخذه من القرآن مبارشةزع: ـ األول6

 .293)إن العقيدة تأخذ من القرآن : (  الثا~ قال
أتخذ من كبار العل'ء السلفيM موقف االجتناب يف أحسن األحوال : ـ األول7

والتقريع والتطاول يف غ6ها، ومن جل طلبة كبار العل'ء، والدعاة املتبعM لهم 
 .موقف العداء والتحق6 واالتهامات

رسM والدعاة أن ينزلوا من لقد آن األوان للعل'ء والخطباء واملد: ( الثا~ قال
بروجهم العاجية ويشمروا عن سواعدهم الفتية مل'رسة الرتبية العملية، 
متصفM بالصدق متحلM بالصرب متخلقM بالخلق الحسن وعندئذ نكون قد 

                               
 .من شريط، اتمعات اليت يتعرض هلا املسلم وموقفه جتاهها) 291(

 .4من شريط كشف اللثام عن خمالفات أمحد سالم، جمموعة مشايخ رقم ) 292(

 والزم هاتني العبارتني أنه ال ::::قلتقلتقلتقلتألقاها باجلزائر، " تفسري سورة حممد " من شريط ) 293(
حاجة إىل السنة وال إىل سرية السلف الصاحل وهم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأئمة 

 .لتابعني ومن بعدهم بإحسانا
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ًحققنا سببا عظي' من أسباب التمكM يف األرض ً(294. 
 السبيل وجهل كث6ا من قضايا املنهاج صنف وهب العلم وسلك: ( وقال

ًوأحداث العرص، وهذا ليس عيبا، إال إذا عرفوا فأبوا، ونبهوا فعصوا، فيكون 
 .295)كالمهم وفتاويهم والحالة هذه مصدر إزعاج

 .زعم أن فهم السلفيM للمنهج ال يصلح ملعالجة قضايا الدعوة: ـ األول8
 برصاحة يف بعض السلفيM نسأل هللا لهم الهداية، أقول ال ولكن: ( الثا~ قال

ًبد أن نسأل هللا لهم الهداية، فهم يفهمون السلفية إما يفهمونها حزبا وإما 
يفهمونها سنن وواجبات فقط، ف6ون أن السلفية هذا الذي قرص ثوبه وأطال 

 قصور، إيه ال لحيته فهو ال يعرف يف االقتصاد، فإما أن يكون اتهام وإما أن يكون
بد من قول الحق، إما هو افرتاء واتهام، وإما هو قصور من السلفيM نفسه، 
طيب ما رأيكم أن نتكلم عن الفهم، ال نتكلم عن السلفيM؟، ملا ألن السلفيM، ما 
يف املسلمM فيهم الكذب وفيهم املنافق وفيهم وفيهم، إذن دعونا نتكلم عن 

 .296)لتأصيلمذهب أهل السنة والج'عة عن ا
واجب السلفيM املقرصين وهللا الذي ال رب سواه أك« الج'عات : ( وقال

 .297)ًتقص6ا هم السلفيM شئتم أم أبيتم
وال تخدم زعم أن السلفيM يعالجون قضايا عفا عليها الزمن : ـ األول9

األهداف التي يجاهد املخلصون من أهل السنة لتحقيقها، وواقعون يف التخاذل 
                               

 ).75ص( الواقع املؤمل ) 294(

 ).49ص(نفس املصدر ) 295(

 .من شريط كلمات يف املنهج، الوجه األول) 296(

 ".الدعوة السلفية أمام التحديات" من شريط) 297(
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 .واتباع الهوى والعوج
ومنهم من اشتغل بالخالفات الفقهية واملسائل التفصيلية ومنها : ( الثا~ قال

خالفات معتربة أو مسائل ال حاجة لنا بها، اشغل نفسه بها عن دعوة الناس 
ا كانت دعوته منصبة عىل هذا فهي شغله الشاغل وديدنه وتربيتهم، بل ر�

الدائم، وسأل أحدهم فقال إمامنا ينزل يف سجوده عىل يديه ونحن ننزل عىل 
 .298)ركابنا، فمن صالته صحيحة وهل تصح صالتنا خلفه؟

 النزول عىل أما املسلمون فهم يف جدال عىل النزول عىل الركبتM وإال: ( وقال
 .299)اليدين وأن الرسول رأى ربه أم � ير، وأن الدجاجة قبل وإال البيضة قبل

أي كالم هذا بتقول، نقف مكتويف ! التوحيد قبل كل يشء سبحان هللا: ( وقال
 التوحيد التوحيد، أما: األيدي ويأتينا الشيوعيM ويذبحوننا يف دارنا ونحن نقول

بكم عقل نرتك نساءنا يزË بهن وديارنا تهدم، ومع ذلك نقول التوحيد، من قال 
 .300)هذا؟ وهللا ال نقول هذا 

الرتبية ليس معناها العلم، لك ال تتصور بعض الج'عات املسلمة : ( وقال
ًبع، أن هذا عل'، اليل يتعاملون بس سند الحديث، أو برصاحة فقط تحريك اإلص

 .301)ًليس هذا عل'، العلم الحقيقي هو الرتبية، والعلم فرع من الرتبية
يجتنب كبار العل'ء ويحمل عىل تالمذتهم واتباع دعوتهم وال : ـ األول10

 .يتورع عن وصفهم بأحط النعوت
                               

  ).51:ص" (التيه واملخرج) "298(

 .من شريط كلمات يف املنهج) 299(

 .2من شريط الطائفة املنصورة رقم ) 300(

 ".حماضرة يف مسجد مكة " من شريط ) 301(
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فرتى معظم !! وأما أهل زماننا وما أدراك ما أهل زماننا: ( 302الثا~ قال
املسلمM ـ ور�ا يكون بعضهم من املشايخ والدعاة واملتدينM ـ سي'هم 
العبوس، وخلقهم التكرب واالحتقار وسيمتهم الفظاظة وسوء الخلق، وخليقتهم 

َأو ألقى دعابة يف حلقه! لظن، ويا ويل من ابتسم يف درسهالتعنت وسوء ا أو ! ِ
راجعه يف حكم، أو ناقشه يف فتوى وعلم، وكأن ديننا دين العبوس والتكرب عىل 

 .303!!)الخلق
رصح أنه استفاد يف الكالم عىل نفي املرحلية عند شعيب عليه : ـ األول11

باإلضافة إىل نقول "طب، وعلق أحمد سالم يف الحاشية، السالم من كتابات سيد ق
 ".عديدة من كتب سيد يف كتابه هذا

أك« من النقول واالستدالل بكالم سيد قطب، ف' تجد قضية يعرضها يف : الثا~
أجزائه األربعة إال ويستشهد عليها من كالم سيد قطب، من توحيد وعقيدة، 

 .الخ…… ومنهج وحاكمية
 ).163، 97،103،154، 96: ( املثال الواقع املؤ�انظر عىل سبيل 

 ).79، 74 ، 73 ، 40،63،69،70،72: (التيه املخرج
  ).91،92،101، 49، 48، 22: ( رصاع الفكر واألتباع

  ).88، 73، 72، 63،71، 49، 19: ( صفات الطائفة املنصورة
ه � يعرف له اعرتاض ظاهر عىل فكر سيد ومنهجه رغم معرفت: ـ األول12

 .القوية بفكره
                               

 . اهللا عنهم وأم عند اخلالف يفيئون إىل احلق بسرعةبعد أن حتدث عن الصحابة رضي) 302(

 ).87ص( التيه واملخرج ) 303(
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كذلك، بل دافع عنه بكل ما أوb من حيل و ويه، وأثنى عليه وزعم : الثا~
ًأرضب مثالً يف رجل مظلوم جعله هللا شهيدا من : ( ، فقال!!!أنه يحبه وأنه تاب

 .304)شهداء اإلسالم أال وهو سيد قطب رحمه هللا 
 .305)الظالل، ظلل هللا صاحبه بعرشه وأدخله جنته وعفا عن زالته: ( وقال

يف ظالل القرآن " بل نصح الشباب بقراءة كتبه، وقد جعل كتاب 
 .306يف فصل منهاج طالب العلم" معا� يف الطريق"وكتاب"

ً� يعرف كاتبا يف العرص عرض مشكالت العرص كسيد رحمه هللا، : ـ األول13
 .ًفقد كان أمينا يف عرضها، ويف وضع الحلول املناسبة لعالجها

فإن أبدع من كتب يف عرصنا هو سيد قطب رحمه هللا وأسكنه : ( الثا~ قال
 .307)ن لفتات عجيبة وغريبة يف هذه املقاماتفسيح جناته، فقد كان لفتة م

ًال أعلم أحدا عىل وجه األرض تكلم يف قضايا املنهاج �ثل ما تكلم به : ( وقال
سيد قطب رحمه هللا تعاىل ووضع النقاط عىل الحروف ووصف الوضع املكية 

سلمة يف بعض كتبه ووصف الوضع املدنية ووصف الرتبية ووصف الج'عات امل
 .308)وحلل ومن أعظم ما كتبه معا� يف الطريق وملاذا أعدمو~

برأ سيد قطب من األشعرية والتعصب، والخارجية الحرورية، : ـ األول14
                               

لشيخ ربيع بن هادي ل" الردع املنصور على أخطاء عدنان عرعور" بواسطة شريط) 304(
 .املدخلي، بصوته

 ).69ص( التيه واملخرج ) 305(

  ).181،182:ص" (يف الذب عن السلفية وقفات منهجية "انظر ) 306(

 .من شريط معامل يف املنهج) 307(

 .للشيخ ربيع بن هادي املدخلي، بصوته" الردع املنصور" بواسطة شريط) 308(
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ت وجوالت يف رشح والعقالنية، وإن كان وقع ببعض األخطاء، وكانت له جوال
معا~ ال إله إال هللا محمد رسول هللا، وتوضيح مدلولها، والتحذير من الرشك 

 .والنفاق
وبرصف النظر ع' يصاب به املرء من خيبة ودهشة من : ًثم قال أحمد معلقا

رجل يرفع راية أهل السنة، ويتحدث باسمها، ثم ال يجد مثل سيد يف عل'ء 
الت العرص، ووضع الحلول املناسبة لها، فإن هذا الدعوة السلفية يف عرض مشك

الترصيح يعترب مدخالً لفهم كث6 من الغوامض يف فكر املؤلف، وحل كث6 من 
 .إشكاالته، ويتقدم بنا خطوات يف اإلجابة عىل التساؤل السابق

إن عنى بالجاهلية : ( برأه من تكف6ه للمجتمعات املسلمة فقال: الثا~
نى ما يعيشه املسلمون يف واقعهم من أمور جاهلية فحق وإن ع… التكف6 فال

أفال ينظر املخلص إىل ! أفال يرى العاقل واقع كث6 من املسلمM؟: ال ريب فيه
ووصل ببعضهم .. ……فمراقص… فسوق.. فق'ر… ّخ'رة ! أسواق املسلمM؟

» التعري والدياثة إىل حد � يبلغه كفار قريش، ناهيك عن النسبة الكربى لتار
 ..…الصالة، هاجري الزكاة

ووهللا إن � تكن هذه هي جاهلية ـ جاهلية األع'ل وبعضها : ثم قال
… جاهلية القلوب ـ فال جاهلية عىل وجه األرض، وهذا هو الذي أراده الرجل

بدليل ترصيحه بعدم تكف6ه للناس يف مواضع تأb وهذا مقتىض اإلنصاف أن 
 اهـ309.)…َّعىل املفصليحمل املبهم عىل الرصيح واملجمل 

كتاب واقعنا املعارص عالج القضايا املنهجية  : (ما قرأتم؟ فأجاب: سئل عدنان
                               

 ).68،69ص( التيه واملخرج ) 309(
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وكتاب التصور اإلسالمي ومقوماته، ـ قاطعه : وسيد رحمه هللا، فقال السائل
ًأحسنت هذا الكتاب عظيم جدا، خصائص التصور اإلسالمي : عدنان بقوله

ًوماته، كتاب عظيم جدا وننصح به عالج القضايا املنهجية رائعة، الظالل ومق
عالج القضايا املنهجية، معا� يف الطريق عالج القضايا املنهجية، هو ممن كتب يف 
ًهذا العرص يف قضايا املنهاج، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيها رحمه هللا، وأحىل 

 ).~؟ملاذا أعدمو( كتاب له يف املنهاج كتابه 
ال نلوم اإلمام أحمد يف تكف6 تارك الصالة ملاذا؟ الن : ( وبرأه من التكف6 فقال

منهم عىل مذهب أحمد كفار، فل'ذا يالم سيد قطب % 90املسلمM صاروا 
هذا يكفر : رحمه هللا، إذا صدرت منه بعض العبارات العامة ونقول

 .310)املجتمعات؟
اختالف الج'عات اختالفات اجتهادية وأنا مقر بذلك ولو � تكن : ( وقال

 .311)كذلك ألخرجناهم بسهولة من دائرة اإلسالم
وبرصف النظر ع' يصاب به املرء : (ونحن نرد عىل تعليق أحمد سالم فنقول

ً راية أهل السنة، كذبا وزورا، من خيبة ودهشة من رجل مثل عدنان يرفع ً
ويتحدث باسمها، ثم ال يجد مثل سيد يف عل'ء الدعوة السلفية يف عرض 
مشكالت العرص، ووضع الحلول املناسبة لها، فإن هذا الترصيح يعترب مدخًال 

، وحل كث6 من إشكاالته، )عدنان عرعور ( لفهم كث6 من الغوامض يف فكر 
 .بة عىل كث6 من التساؤالتويتقدم بنا خطوات يف اإلجا

                               
 .داهـ هولن1418من شريط أنواع اخلالف، ) 310(

 ".منهاج الطائفة املنصورة "من شريط ) 311(
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رجل نشأ خارج الدائرة العلمية والدعوة السلفية ( ذكر عنه أحمد : ـ األول15
.( 

عدنان عرعور قرأت له : ( كذلك، قال الشيخ الدكتور صالح اللحيدان: الثا~
 .312)ًمنسكا فهو ليس من أهل العلم الذين يعتمد عليهم 

عدنان عرعور حاطب ليل عنده من العلم : ( وقال الشيخ عبد هللا العبيالن
ًنسبة بسيطة جدا، ومع ذلك تشغب بهذه النسبة التي عنده، وال يعد من 
العل'ء الراسخM، و� يعرف بطلب العلم عند أهل العلم، نعم قد مر عىل ابن 

M، ومر عىل األلبا~ وجلس عنده مرة أو مرتM، لكن باز وجلس عنده مرة أو مرت
ما هو الكتاب الذي قرأه عىل ابن باز؟ وما هو الكتاب الذي قرأه عىل األلبا~ 

 .313)من أوله آلخره
نه أنه تتلمذ عىل عدنان ال يعرف ع: (  وقال الشيخ عبد املالك الرمضا~

العل'ء مه' ادعى، فقد سألنا من كان يحرض عند العل'ء الذي يدعي أنه 
 .314)ينتمي إليهم، ف' صدقه يف ذلك أحد

والرجل مطلع عىل كتب سيد بغ6 شك، وال : ( ذكر أحمد عنه: ـ األول16
عجابه به، بل رأيه يف تقدمه وتفرده دون كل من سمعه أو قرأ له من يخفى إ

كالم أو طروح معارصة يف فهم التوحيد، ومعالجة مشكالت التوحيد، حيث وجد 
 Mلديه الضالة التي أضاعها يف كتب العقيدة السلفية، واملثال الذي افتقده ب

                               
 ).4رقم" ( سالم جمموعة مشايخكشف اللثام عن خمالفات أمحد"من شريط ) 312(

 ).4رقم" (كشف اللثام عن خمالفات أمحد سالم جمموعة مشايخ"من شريط ) 313(

 ).4رقم" (كشف اللثام عن خمالفات أمحد سالم جمموعة مشايخ"من شريط )314(
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ر إال من تلميذ عل'ء الدعوة السلفية املعارصين، بل إن تزكيته له ال تصد
 ).لشيخه

وبهذا يظهر لكل ذي بص6ة أن الرجل � يرجع عن منهجه اإلخوا~ : ثم قال
ًالقطبي، بل هو أشد ما يكون به إعجابا، بل جاء مبرشا بهذا املنهج تحت شعار  ً

 .أهل السنة العام
ًو�كن يف أفضل االحت'الت أن تعترب فكر رسور فرعا عىل منهج سيد : ثم قال

 مع اختالف ال بد منه بM األصول الفكرية وفروعها، واختالف الظروف وفكره،
 .واملنشأ والبيئة

ينطبق عليه كل ما قال أحمد سالم عن محمد رسور بن زين العابدين : الثا~
ًحرفا حرفا، بل دافع عدنان عن سيد  بشتى الطرق واألساليب، ك' يدافع  ً

 315 له يف باب األس'ء والصفاتالتلميذ املتعصب عن شيخه، وذلك من الرتقيع
 ).الخ.. و.. و.. وتربئته من تكف6ه للمجتمعات املسلمة، و

ًو�كن عىل أفضل االحت'الت أن نعترب فكر عدنان فرعا عىل :  ونحن نقول
ولكن بذكاء !!! فكره، مع اختالف بM األصول الفكرية ال فروعهامنهج سيد و

 .وحنكة يفوق ذكاء سيد قطب يف عرض هذا املنهج وهذا الفكر
وبهذا يظهر لكل ذي بص6ة أن أحمد سالم � يرجع عن منهجه اإلخوا~ 
ًالقطبي بل هو أشد ما يكون به إعجابا، بل جاء مبرشا بهذا املنهج تحت شعار  ً

 !!السلفية
                               

للشيخ ربيع بن هادي " انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان اخللفية: " انظر) 315(
 .املدخلي حفظه اهللا
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ومن الناس من يظهر : ( قال اإلمام أبو نرص السجزي يف رسالته إىل أهل زبيد
ما أتكلم يف الحرف والصوت، ومن كان هكذا � : الرد عىل األشعرية، ويقول
Mـ:يخلوا أمره من أحد وجه 

ًإما أن يكون غ6 خب6 �ذهب أهل األثر، وهو يريد التظاهر به تكسبا أو 
 ً.تحببا

 فيتظاهر �خالفتهم، ليدلس قولهم في' 316ن القوموإما أن يكون م
 .317)يقولونه

 قولـــه �نهـــــج املوازنــــات املبتـــدع الفصل السادس  
 

زنة بY الحسنات هل يجوز القول باملوا:  سئل أحمد سالم ما نصه
 والسيئات؟
املوازنة بM الحسنات والسيئات لها مفهومان مفهوم سني ومفهوم : ( فأجاب

بدعي، فمن املفهوم السني إذا كان حال الرجل من داعية أو محدث أو عا� � 
يتبM إن كان هو من أهل السنة أو كان من دعاة البدعة وكان الحديث أو 

بM كحكمه، فها هنا البد من أن تعرف ماله وما الكتابة يف معرض ترجمته ليت
                               

 .وما أظنه إال منهم) 316(

 ).233:ص"(رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت) "317(
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 .عليه وأن تنظر يف الرتجيح بM حسناته وسيئاته ليتم الحكم عليه عىل ضوء ذلك
فال �كن بحال من األحوال أن يأخذ الرجل بفلتة أو زلة أو غفلة ومنهجه يف 

م كتاباته أو يف دعوته أو يف دروسه عىل املنهج الصحيح، ك' ال �كن أن يحك
لرجل ملواصفات يس6ة ألهل السنة وكالمه ودعوته وكتاباته كلها تدعوا إىل 
البدعة، يأخذ الرجل �ا ثبت من منهجه العام، فال تأخذ بالفلتة والزلة وهذا 

 .318)يحتاج إىل دراسة شاملة لحاله يف مثل هذا املوطن البد تبM ماله وما عليه
يف هذا الكالم خلط، وال أظن أن صاحبه قد فهم علم الجرح والتعديل : لأقو

 ً.بالفهم السلفي الصحيح، ومثل هذا الكالم ال يزيد الشباب إال ح6ة وتخبطا
 فنحن ـ و الحمد ـ يف غنى عن مثل هذه التقسي'ت الجديدة املخرتعة، 

، وإال من أين أ½ "دلخ6 الكالم ما قل و"وقد كفانا السلف مؤنة ذلك، وقد قيل 
أحمد سالم بهذا التقسيم؟ فليأت بعا� من العل'ء املتقدين واملتأخرين قسم 
هذا التقسيم، ال سي' أن السؤال يخص منهج املوازنات البدعية الخلفية الذي 

 .يستدل به أهل املناهج املنحرفة يف الدفاع عن بدعهم
لشيخ األلبا~ ـ رحمه هللا ـ  وسأتحفك أخي القارئ بأجوبة العل'ء، ومنهم ا

ًوالذي يتمسح به أحمد سالم دا�ا بقوله شيخي ـ، عن هذا السؤال، ل¨ تقارنها 
 .مع جوابه

 فإذا كان الرجل من أهل السنة، فال يجوز بحال من األحوال أن تذكر 
مساوئه، كالصحابة، والتابعM من أهل الحق والعدل، ومن بعدهم كااألوزاعي، 

                               
 هـ1420من شريط األسئلة واألجوبة، ) 318(
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 ،Mوالح'دين، واإلمام أحمد بن حنبل، وابن تيمية وابن القيم و محمد والسفيان
ًبن عبد الوهاب، فعندما ترتجم لهؤالء ال ينبغي لك أن تبحث عن سيئاتهم أبدا، 

 .تذكر محاسنهم فقط
وإذا تكلمت عن املبتدعة مثل جعد بن درهم، وجهم بن صفوان، وبرش 

أمثالهم، ال يجوز لك بحال من املرييس، وعمرو ابن عبيد والحالج وابن عر� و
 .األحوال أن تذكر محاسنهم

إذا غلبت محاسن الرجل � تذكر املساوئ، وإذا غلبت : ( قال ابن املبارك
 .319)املساوئ عىل املحاسن � تذكر املحاسن

ثم أن املقام هنا ليس مقام وضع كتب الرتاجم والس6، ل¨ نبM ماله وما 
 .ليهع

وأ�ة الجرح كم جرحوا بدون املوازنات �فهومها املحدث، وكم أطلقوا من 
واه، تالف، اليشء، ليس بيشء، ساقط، هالك، كذاب، دجال، إليه : عبارات مثل

املنتهى يف الكذب، إىل أخر هذه العبارات، فإذا كان املحدث يرى أن الرجل ال 
 .ً يذكر شيئا من محاسنهيصلح للرواية يطلق عليه هذه العبارات فقط، وال

 :وإليكم فتوى الشيخ نارص الدين األلبا~  ـ رحمه هللا ـ، يف منهج املوازنات
الحقيقة يا شيخنا إخواننا هؤالء أو الشباب هؤالء جمعوا أشياء كث8ة : سؤال

من ذلك قولهم ال بد ملن أراد أن يتكلم يف رجل مبتدع قد بان ابتداعه وحربه 
ذلك لكنه أخطأ يف مسائل تتصل ¤نهج أهل السنة والج>عة للسنة أو T يكن ك

ال يتكلم يف ذلك أحد إال من ذكر بقية حسناته وما يسمونه بالقاعدة يف املوازنة 
                               

 ).1/276" (تذكرة احلفاظ) "319(
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بY الحسنات والسيئات، وألفت كتب يف هذا الباب ورسائل من بعض الذين 
لحسنات يرون هذا الرأي بأنه ال بد منهج األولY يف النقد وال بد من ذكر ا

وذكر السيئات، هل هذه القاعدة عىل إطالقها أو هناك مواضع ال يطلق فيها 
 هذا األمر نريد منكم بارك هللا فيكم التفصيل يف األمر؟

 .وكل خ6 يف اتباع من سلف: التفصيل هو: جواب
 !هل السلف يفعلون ذلك؟

 هم يستدلون حفظك هللا شيخنا ببعض املواضع مثل كالم األ¢ة يف: سؤال
الشيعة مثالً فالن ثقة يف الحديث رافيض خبيث يستدلون ببعض هذه املواضع 
ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظر إىل اآلالف من النصوص 

 !التي فيها كذاب مرتوك خبيث؟
هذه طريقة مبتدعة، حين' يتكلم العا� بالحديث برجل صالح أو : جواب

ء الحفظ هل يقول إنه مسلم وإنه صالح وإنه فقيه عا� وفقيه فيقول عنه يس
هللا أكرب، الحقيقة القاعدة . …وإنه يرجع إليه يف استنباط األحكام الرشعية

 .ًالسابقة مهمة جدا تشمل فرعيات عديدة خاصة يف هذا الزمان
من أين لهم أن اإلنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو 

ما يعمل محارضة ويذكر محاسنه من أولها إىل آخرها هللا أكرب غ6 داعية الزم 
 !!!ًوضحك الشيخ هنا تعجبا. …يشء عجيب

وبعض املواضع التي يستدلون مثالً من كالم الذهبي يف س8 أعالم : سؤال
النبالء أو يف غ8ها تُحمل شيخنا عىل فوائد أن يكون عند الرجل فوائد يحتاج 

 ؟إليها املسلمون مثل الحديث
هذا تأديب يا أستاذ مش قضية إنكار منكر أو أمر باملعروف ـ يعني : جواب

ًالرسول عند ما يقول من رأى منكم منكرا فليغ6ه، هل تنكر املنكر عىل هذا 



  ����� ا���م 	� أ���ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
  أ��� ��م

  

194  

 !وتح¨ إيش محاسنه؟
أو عندما قال بئس الخطيب أنت ولكنك تفعل وتفعل، ومن : سؤال

 !ر الخمر ذكر فوائدها؟ربنا عز وجل عندما ذك: العجائب يف هذا قالوا
هللا أكرب هؤالء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، : جواب

 .اهـ320)سبحان هللا أنا شايف يف عندهم أشياء ما عندنا نحن
رجالً ثبت أنه مبتدع لكن أتباعه كث8 موطن أخر لنقل أن : ( ثم قال أحمد

ده أو يف غ8 بلده وداعية يدعو هؤالء األتباع إىل السنة واىل دعوة السنة يف بل
أراد هذه الداعية أن يتألف قلوب هؤالء بذكر يشء من حسنات هذا الرجل 
حتى يتبY إىل القارئ أو السامع أن هذا اإلنسان الناقد أو املتحدث عن هذا 

 .املرتجم ليس ¤تحامل وليس بظاT وليس بحاقد
ع الواحد منا إىل كتب الجرح والتعديل يجد عرشات من النصوص من وإذا رج

أ�ة الجرح والتعديل، فيمن عرفوا بالبدعة بل اشتهروا بها، يقولون فالن به 
تقوى فالن فيه ورع فالن فيه صدق، فإن مثل هذه اإلشارات ال حرج فيها وال 

 موضعه الخ،  فأعتقد أن ذكر يشء من الحسنات يف.……رضر فيها في' أعلم
 .اهـ321)وبضوابطه ليس بحرام عىل كل حال

 بعد توفيق هللا عز وجل، هذا كالم باطل ليس من منهج السلف يف :أقول
 Mيشء، بل هو كذب عىل أ�ة الجرح والتعديل، وقد خلط فيه أحمد سالم ب

 !!!الرتجمة وبM الرد عىل املخالف
                               

 .850/1سلسلة اهلدى والنور رقم ) 320(

 هـ1420من شريط األسئلة واألجوبة، ) 321(
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ُن عندك حكمة يف الدعوة إىل هللا، ف' عليك إال أن تبM الحق  فأنت إذا كا
وال { : من غ6 مدح، ودون ذكر املحاسن، ولكن ال تسبه وال تشتمه، لقوله تعاىل

تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغ8 علم كذلك زينا لكل 
 ).108(، األنعام آية}أمة عملهم

ذه هي الحكمة املستمدة من الكتاب والسنة، لكن بM الحق بدون مدح ه
 :ألن مدحك إياه وذكرك بعض محاسنه، أوقعك يف محاذير منها

ً خالفت كتاب هللا عز وجل ألنه سبحانه وتعاىل ذكر الكفار و� يذكر شيئا :أوالً
ًوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء { : من محاسنهم ك' يف قوله تعاىل  .230:قانالفر } منثوراً

قل هل ننبئكم باألخرسين أع>ال الذين ضل سعيهم يف الحياة { : وقال تعاىل
 ).104ـ103آية (، الكهف ً}الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

عن فاطمة : فمن السنة: مخالفة سنة رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: ًثانيا
 الجهم ومعاوية خطبا~ أتيت النبي فقلت إن أبا: بنت قيس ريض هللا عنها قالت

أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو : ( فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم
 ).1480(صحيح مسلم ) جهم فال يضع العصا عن عاتقه

فهل هناك موضع أفضل من هذا يف ذكر املحاسن، أال وهو الزواج؟ فلم � 
هو من هو يف يذكر الرسول صىل هللا عليه وسلم محاسن الصحابيM؟ و

وهل يشك أحد أن الصحابيM ليس له' فضائل ومحاسن؟ لكن املقام !!! الحكمة
 .مقام تحذير ونصيحة

فيستدل بصنيعه صىل هللا عليه وسلم عىل أن ذكر يشء من املحاسن ـك' 
ًيزعم أحمد ـ يف موضع التحذير، فيه تشويش عىل السامع وتصغ6ا لحجم بدعة 

حذير، وتضيع األصل الذي من أجله رشع الرد والبيان، املبتدع، فيضعف مقام الت
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َّويف املقابل فإنك قد روجت لهذا الضال املبتدع، وغررت الناس به، وعليه فقد   .َفتحت بابا ألفكار املضللM، وضيعت الدينَ
مخالفة منهج السلف يف التحذير من أهل البدع، فهل غفل السلف عن : ًثالثا

 bوتقعد هذه التقعيدات، أليس الخ6 كله يف إتباع من هذا الذي ذكرته ل¨ تأ
 سلف؟

فالشيخ ربيع عندما رد عىل هذا املنهج الباطل � يأb بيشء من كيسه 
ـوحاشاه من ذلك ـ بل أتبع ما قاله السلف الذين عرفوا منهج هللا ومنهج رسول 

 .هللا صىل هللا عليه وسلم، وأخذ بقواعدهم ومنهجهم
م عن املنهج وخالفتم قواعد السلف، فكل يوم تأتونا أما أنتم فألنكم حدت

بيشء جديد و�نهج جديد، وما منهج املوازنات إال من هذا، فافرتيتم عىل اإلسالم 
 .وكذبتم عليه، وافرتيتم عىل سلف هذه األمة

ًفهل عندما ألف العل'ء كتبا يف بيان الجرح و� يذكروا شيئا من املحاسن  ً َ
عىل منهج أحمد سالم كانوا ظلمة وحاقدين ! تحاملM؟كانوا ظلمة وحاقدين وم

 .ومتحاملM، نعوذ هللا من الجهل
 : فهل عندما ألف

 "الضعفاء الصغ6" ـ البخاري 1
 "املجروحM من املحدثM والضعفاء واملرتوكM " ـ ابن حبان البستي 2
 "الكامل يف الضعفاء واملرتوكM " ـ عبد هللا بن عدي 3
 ".الضعفاء واملرتوكM " ـ  الدار قطني 4
 "املغني يف الضعفاء " ـ الذهبي 5

فهل عندما ألف األ�ة هذه الكتب وغ6ها، وتكلموا يف الرجال كانوا ظلمة 
وحاقدين ومتحاملM، ألنهم ما ذكروا حسناتهم، فعىل منهج أحمد وغ6ه من 
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 !!!أصحاب هذا املنهج كانوا كذلك
: روزي سمعت رافع بن أرشس قال كان يقالنا أبو صالح امل: قال ابن أ� الدنيا

من عقوبة الفاسق املبتدع أن : من عقوبة الكذاب أن ال يقبل صدقه، وأنا أقول
 .322)ال تذكر محاسنه

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميه ـ رحمه هللا ـ ما يناقض القاعدة التي اخرتعها 
ولهذا يعاقب الداعية إىل : ( القوم ومىش عليها أحمد سالم، فقال ما ملخصه

�ا ال يعاقب به من بدعة �ا ال يعاقب به الساكت، ويعاقب من أظهر املنكر 
استخفى به، و·سك عن عقوبة املنافق يف الدين وإن كان يف الدرك األسفل من 

 .النار
وكذا يعاقب من دعا إىل بدعة ترض الناس يف دينهم، وإن كان قد : ثم قال

 ).ًيكون معذورا فيها يف نفس األمر الجتهاد أو تقليد 
ن أن داعية أهل البدع يهجر وعىل هذا ف' أمر به آخر أهل السنة م: ثم قال

فال يستشهد وال يروى عنه وال يستفتى وال يصىل خلفه، قد يكون من هذا 
الباب، فإن هجره تعزير له وعقوبة له جزاء ملنع الناس من ذلك الذنب الذي 

                               
قال حمقق ) 117(والكفاية  للخطيب ) 1/50( انظر شرح علل الترمذي، البن رجب ) 322(

لشارح االستدالل على جواز واملقصود مما أورده الترمذي مث ا: ( شرح العلل معلقاً عليه
أنه صاحب ): ( 2/347: (اجلرح، والشاهد فيه كما قال الكنكوهي يف الكوكب الدري

بدعة ال ينبغي أن يأخذ العلماء منه، وال أن يتركوا العامة يسألون عنه وجيلسون إليه، فلما 
ز هلم بل كان كذلك ال يتحدث عنه أحد فيموت ذكره وال يشتهر أمره، فعلم أن العلماء جيو

 اهـ)جيب أن يظهروا للناس عيبه ومينعوهم عن األخذ عنه
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ًهو بدعة أو غ6ها، وإن كان يف نفس األمر تائبا أو معذورا  ً(323. 
  العل>ء يف نقض منهج املوازناتأقول

 
 :ـ س>حة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه هللا ـ1

ًفيه أناس يوجبون املوازنة، أي أنك إذا انتقدت مبتدعا : سئل الشيخ ¤ا نصه
 .ببدعته ليحذر الناس منه، يجب أن تذكر حسناته حتى ال تظلمه

إذا قرأت كتب أهل السنة ال ما هو بالزم ما هو بالزم ولهذا : ( فأجاب الشيخ
 .وجدت املراد بالتحذير
كتاب خلق أفعال العباد، وكتاب األدب يف الصحيح، : أقرأ كتب البخاري

ِّوكتاب السنة لعبد هللا بن أحمد، وكتاب التوحيد البن خز�ة، ورد عث'ن بن 
سعيد الدارمي عىل أهل البدع، إىل غ6 ذلك يوردون للتحذير من باطلهم، ما هو 

قصود تعديد محاسنهم ال قيمة لها بالنسبة ملن كفر، إذا كانت بدعته تكفره امل
بطلت حسناته، وإذا كانت ال تكفره فهو عىل خطر، فاملقصود هو بيان األخطاء 

 .324)واألغالط التي يجب الحذر منها
 : الدين األلبا� ـ رحمه هللا ــ فضيلة الشيخ محمد نارص2

هل يلزم أو هل من منهج السلف يف أثناء الرد عىل املخالف : سئل فضيلته
 ذكر الحسنات؟

َّفذكر الشيخ أن هذا خالف منهج السلف الصالح، وخالف املعهود من رد 
                               

 ).377ـ374/ 10(جمموع فتاوى ) 323(

 ).12ـ11ـ5:ص" (األجوبة السديدة، للشيخ زيد بن حممد املدخلي) "324(
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 .الرسول صىل هللا عليه وسلم، عىل بعض أصحابه ممن وجد منهم خطأ
قادي األحاديث التي وردت يف مثل هذه املناسبة لو ويف اعت: ( إىل أن قال

ويحك قطعت : جمعت لكان منها رسالة، مثالً قال ملن مدح صاحبه يف وجهه
أحسبه كذا : ًعنق أخيك، هكذا ثالث مرات، إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل

 .ًوكذا، وال أز» عىل هللا أحدا، أو ك' قال عليه الصالة والسالم
ًفاألمثلة كث6ة وكث6ة جدا، وبذلك فأنا اعترب هذا الرشط ـ : شيخإىل أن قال ال

يعني وجوب ذكر الحسنات ـ إن كان يقول به أحد، فهذا يف الواقع من ليونة، 
بل من ميوعة بعض الدعاة العرصيM، حيث إنهم ال يقبلون الصدع بالحق ألن 

ًالصدع بالحق مر، ف6يدون أن يقدموا بM يدي ذلك شيئا من ُّ  ترطيب الجو ُ
 .325)وتليينه، فأنا أعتقد هذا خالف السنة

3Yـ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيم: 
إنه من العدل واإلنصاف عند النصيحة والتحذير من البدع وأهلها أن : سؤال

 .تذكر حسناتهم إىل جانب سيئاتهم
 .، هذا غلط.....، ال....، ال....أقول ال: فأجاب الشيخ

وإنك إذا ذكرت محاسن أهل السنة أن :( ًوتبعا لهذه القاعدة يقول: السائل
 ).تذكر مساوئهم إىل جانب حسناتهم 

اسمع يا رجل، اسمع يا رجل، يف مقام الرد ما يحسن أن أذكر : فأجاب الشيخ
 .محاسن الرجل إذا ذكرت محاسن الرجل وأنا أرد عليه ضعف ردي

 و كان من أهل السنة؟حتى ول: السائل
                               

 .638/1سلسلة اهلدى والنور رقم ) 325(
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َمن أهل السنة ومن غ6 أهل السنة، كيف أرد عليه وأروح : فأجاب فضيلته
 !؟326َأمدحه هذا معقول

 :ـ فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان4
 هل يلزم ذكر محاسن من نحذر منهم؟: سؤال

ال تذكر ... ه أنك دعوت ألتباعهم، الإذا ذكرت محاسنهم فمعنا: الجواب
محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، ألنه ليس موكوالً إليك أن تز» 
وضعهم، أنت موكول إليك الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه، ومن 
أجل أن يحذره غ6هم، والخطأ الذي هم عليه ر�ا يذهب بحسناتهم كلها إن 

ًكان كفرا أو رشكا، و ر�ا يرجح عىل حسناتهم ور�ا تكون حسنات يف نظرك وليس ً
 .327حسنات عند هللا

 ـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان5
فضيلة الشيخ هل من منهج أهل السنة والج>عة يف التحذير من : سؤال

بتدعة والثناء عليهم و�جيدهم بدعوى أهل البدع والضالل ذكر محاسن امل
 اإلنصاف والعدل؟

 !وهل كانت قريش يف الجاهلية وأ�ة الرشك، ال حسنة ألحدهم؟: فأجاب
هل جاء يف السنة ذكر مكرمة ! هل جاء يف القرآن ذكر حسنة من حسناتهم؟

وكانوا يكرمون الضيف، كان العرب يف الجاهلية يكرمون الضيف، ! من مكارمهم؟
 الجار ومع ذلك � تذكر فضائل من عىص هللا جل وعال، ليست املسألة ويحفظون

                               
 ".حكم العلماء على عدنان عرعور " شريط ) 326(

 ).14ـ13:ص(األجوبة املفيدة للفوزان، مجع وعناية مجال احلارثي) 327(
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 .مسألة تعداد املحاسن واملساوئ، وإ·ا مسألة تحذير من خطر
وإذا أراد اإلنسان أن ينظر، فلينظر إىل أقوال األ�ة كأحمد بن حنبل ويحيى 
بن معM وعيل بن املديني وشعبة، هل كان أحدهم إذا سئل عن شخص مجروح 

ًولكنه كريم األخالق، جوادا يف بذل املال، كث6 التهجد يف : كذاب هل قال: قالو
 !الليل؟

 …لكن فيه: أخذته الغفلة، هل كانوا يقولون: وإذا قالوا مختلط، إذا قالوا
ملاذا يطلب من الناس يف هذا الزمن، إذا حذر من .. ال!!  ولكن فيه؟…ولكن فيه

 !!وكان فيه؟.. يه وكان ف…لكنه كان فيه: شخص أن يقال
هذه دعايات من يجهل قواعد الجرح والتعديل، ويجهل أسباب تحقيق 

 .328)املصلحة، والتنف6 من ضياعها
 :ـ الشيخ عبد املحسن بن حمد العباد6

ًأ� إذا انتقدت مبتدعا ليحذر الناس منه : هل من منهج السلف: سؤال
  أن أذكر حسناته لÀ ال أظلمه؟يجب

ال ما يجب إذا حذرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منها، .. ال: الجواب
فهذا هو املطلوب وال يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات، وإ·ا لإلنسان 

 .329)أن يذكر البدعة ويحذر منها وأنه ال يغرت بها
صعلوك ال مال : ( هل يف قول النبي صىل هللا عليه وسلم عن معاوية: سؤال

داللة عىل عدم وجوب ذكر الحسنات ) ال يضع العىص عن عاتقه: له، وأ� جهم
                               

 .الرياض" سالمة املنهج دليل الفالح" من شريط ) 328(

 .ملسجد النبويتسجيالت ا) 18942( درس سنن النسائي شريط رقم) 329(
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 يف باب النقد؟
نعم فيه داللة، ألن القضية معرفة جميع ما له وما عليه، ألن املهم : الجواب

التي تبعث عىل االنرصاف عنه والعدول عنه، ألنه هذا هو يف األمر هذه النقاط 
املقصود، ما هو املقصود أنه ال يذكر أحد إال بعد ما يبحث عن حسناته، وهل له 

يعني الكالم استش6 يف شخص هذه املشورة .. ال.. حسنات أو ليس له حسنات
ال يعامله، تتعلق بكونه صالح ألن يعامل هذه املعاملة أو أن األوىل لإلنسان أن 

وما هو السبب الذي يجعل اإلنسان ال يعامل، فهو بحاجة إىل سبب عدم 
التعامل، وأما كونه يبحث عن حسناته ويقول فيه صفات طيبة، وفيه صفات 

 ..وفيه صفات كذا.. كذا
يعني هذا الحديث يدل عىل أنه ليس بالزم، ألن املهم يف األمر ما يبعث عىل 

 أو يبعث عىل العدول عنه إذا كان فيه يشء ال  إن كان ما فيه يشء…الرغبة
 .330)يصلح وال ينبغي

 :ـ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي7
هل من العدل واإلنصاف عند النصيحة والتحذير ذكر الحسنات : سؤال

 والسيئات؟
ا بها الحق، هذه قاعدة باطلة هي عند املبتدعM يريدون أن يردو: الجواب

 .331ليس من الواجب عىل من يذكر الخطأ ويرد عليه أن يذكر الحسنات
أكتفي بهذا القدر من النقول عن أجوبة العل'ء يف منهج املوازنات الذي 

                               
 ).19782( تسجيالت املسجد النبوي رقم ) 330(

 ".حكم العلماء على عدنان عرعور "من شريط ) 331(
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 يتبجح به أحمد سالم، وهي قليل من كث6 ملن أراد أن يرجع إليها، ومن � تنفعه
هذه األجوبة � ينفعه يشء آخر، وال حيلة فيه، ألن هللا قد ختم عىل قلبه 

 .وسمعه، نسأل هللا العفو والعافية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ذلك بقول املبتدعةجهله بالفرقة الناجية والطائفة املنصورة أهل الحديث والقول يف  الفصل السابع    
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 : قال أحمد سالم

 أيامنا، واختلف الناس فيمن يستحق هذا كتب حول الطائفة املنصورة يف( 
االسم، ويف النصوص الواردة بهذا الشأن، ويف أقوال أهل العلم اختالف يف 
الصفات، تنازع الناس بها أحقية هذا اللقب فمنهم من قال هم أهل الحديث، 
ومنهم من قال املجاهدون، والحق أن القيام بأمر هللا، يجمع هذه املعا~ كلها، 

 يقوم باالقتصار عىل العلم والعقيدة أو الجهاد، فكل هذه األصول فالدين ال
 .332)ًتكمل بعضها بعضا، ولكل درجات م' كسبوا 

إن صنيع أحمد سالم هذا يشبه صنيع سل'ن العودة عندما فرق بM : أقول
أهل الحديث، وأزرى بهم، وهضم منزلتهم، بل الفرقة الناجية والطائفة املنصورة 

، وقسم خصائص أهل 333أتهمهم بأنهم متحزبون عىل جزء معM من الدين
 !!!334الحديث بM الطائفة املنصورة والفرقة الناجية

 Mمن الدين، واملالحظ من كالم أحمد أنه حرص أهل الحديث يف جانب مع
وهو االهت'م بالحديث، وهناك ج'عات أخرى قد اهتمت بجوانب غ6 ذلك 

ثم نسب ! ًمثل العقيدة والجهاد، ويكمل بعضهم بعضا، ولكل درجات م' كسبوا
 ! ذلك إىل أهل العلم

وهذا كالم يف غاية الخطورة، فأهل العلم � يختلفوا ك' يزعم أحمد سالم و� 
                               

 .احلاشية) 106:ص" (نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني) "332(

 ).59ـ58(أخالق الداعية ص)  333(

 ).239(صفة الغرباء ص ) 334(
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 اللقب، وهذا التنازع � يأت إال ممن ال يعتد بقوله من يتنازعوا يف أحقية هذا
ً، من التكف6يM الحركيM، ل¨ يجعلوا من ذلك مسلكا يطعنون فيه 335أهل البدع

 !عىل العل'ء ويتهمونهم بالقعود، وبعل'ء البالط
فأهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة، هم املجاهدون 

ً شاهد عليهم، بدأ بجهادهم يف ميدان الدعوة إىل قبل غ6هم وهذا تاريخهم خ6
التوحيد ومحاربة الرشك، وجهادهم ضد البدع والخرافات الصوفية، وكاله' 
ًجهاد األنبياء الذي يتهرب منه غ6هم بل ال يعتربونه جهادا، وانتهاء بجهادهم  ً
 ضد أعدائهم من الكفار، وقائدهم يف ذلك محمد صىل هللا عليه وسلم، ومن ثم

الصحابة والتابعون واأل�ة من بعدهم كشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا 
وأي ! ومحمد بن عبد الوهاب وغ6ه'، فأين أنت من كل هذا الجهاد يا أحمد؟

 قيمة ألهل الحديث إن � يجاهدوا يف سبيل هللا؟
فإذا تكلمنا عن العقيدة الصحيحة واملنهج السديد فهم أهل الحديث، وإذا 

 عن العلم فهم وهللا أهل الحديث، وإن أردنا الكالم عن الجهاد تكلمنا
، فكل )وعند جهينة الخرب اليقM ( ًواملجاهدين حقا، فأهله هم أهل الحديث، 

صفات الخ6 تجد أوفر الحض والنصيب منها عند أهل الحديث، ك' ذكر ذلك 
حيث " طية العقيدة الواس" عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا يف كتابه

أضفى عليهم صفات جميلة فأعتربهم اآلمرين باملعروف والناهيM عن املنكر 
                               

أما ما ذهب إليه بعضهم من أن : ( ومنهم على سبيل التذكري سعيد حوى الذي قال) 335(
الطائفة املنصورة هم أهل احلديث، فذلك ليس فيه نص، وإمنا هو فهم لبعض احملدثني، ولكن 

، املدخل إىل دعوة اإلخوان املسلمني، )نده النصوص محل احلق والقتال من أجله هو الذي تس
 .27ص
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واملجاهدين يف سبيل هللا، ومنهم الصديقون والشهداء والصالحون، فقال رحمه 
ثم هم مع هذه األصول يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، عىل : فصل: ( هللا

ًلجهاد والجمع واألعياد مع األمراء، أبرارا ما توجبه الرشيعة، ويرون إقامة الحج وا
ًكانوا أو فجارا، ويحافظون عىل الج'عات، ويدينون بالنصيحة لألمة، ويعتقدون 

( ًاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: " معنى قوله صىل هللا عليه وسلم
هم من كان عىل ( أنه : كلها يف النار إال واحدة وهي الج'عة، ويف حديث عنهلكن ملا أخرب النبي صىل هللا عليه وسلم أن أمته ستفرتق عىل ثالث وسبعM فرقة والسنة وطريقتهم هي دين اإلسالم الذي بعث به محمد صىل هللا عليه وسلم، م فيه متبعون للكتاب وكل ما يقولونه من هذا وغ6ه، فإ·ا ه: إىل أن قال .. …)"وشبك بY أصابعه

صار املتمسكون باإلسالم املحض الخالص عن ) أصحا�مثل ما أنا عليه اليوم و لطائفة املنصورة الذين قال الدين الذين أجمع املسلمون عىل هدايتهم، وهم اُالدجى، ألو املناقب املأثورة، والفضائل املذكورة، وفيهم األبدال، وفيهم أ�ة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعالم الهدى ومصابيح  .الشوب هم أهل السنة والج'عة ال تزال طائفة من أمتي عىل الحق ال يرضهم ( : فيهم النبي صىل هللا عليه وسلم
 .اهـ336)من خالفهم وال من خذلهم، حتى تقوم الساعة

من كان إن الذي ال ينطق عن الهوى قد حدد وصف الفرقة الناجية بأنهم 
عىل ما كان عليه الرسول صىل هللا عليه وسلم، وإن أ�ة اإلسالم قد ربطوا ذلك 
بأهل الحديث، وألحقوا بهم من سار عىل نهجهم فأهل الحديث هم بيت 

                               
 .مع شرح حممد خليل هراس) 193ـ188(العقيدة الواسطية ) 336(
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 .القصيد
وال أريد أن أرسد أقوال أهل العلم فيهم فقد كفانا الشيخ ربيع بن هادي 

أهل الحديث هم الطائفة " كتاباملدخيل ـ وفقه هللا ـ مؤنة ذلك، وذلك يف 
فأنظره فإنه عظيم الفائدة، حيث ذكر خمسة " املنصورة حوار مع سل'ن العودة

وأربعM قوالً من أقوالهم، كلهم رصحوا أن الفرقة الناجية هي الطائفة املنصورة 
 .وهم أهل الحديث

فة وما أحسن ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف معرض كالمه عىل بيان الطائ
وبهذا يتبM أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية أهل الحديث : ( املنصورة

والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إال رسول هللا صىل هللا عليه وعىل 
ًأله وسلم، وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله، وأعظمهم  ييزا بM صحيحها 

ًتصديقا وعمًال : ًعانيها واتباعا لهاوسقيمها، وأ�تهم فقهاء فيها وأهل معرفة �
 .337)ًوحبا وموالة ملن واالها ومعاداة ملن عاداها

من املعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة في' : ( وقال رحمه هللا
يتحلون به من صفات الك'ل، و�تازون عنهم �ا ليس عندهم، إىل أن قال فهم 

ًوأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كالما وأصحهم نظرا أكمل الناس عقالً  ً ً ًُّ
 .اهـ338)……وأهداهم استدالال وأقواهم جدالً

لقد اتفق أ�ة السلف الذين هم أعرف الناس �عا~ النصوص، فاستنبطوا 
منها كنوزها وعلومها، وساروا عىل منهاج النبوة وهدوا إىل رصاط هللا القويم، 

                               
 ).3/347(الفتاوى ) 337(

 ).4/9(الفتاوى ) 338(
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 . تفس6 أحاديث الطائفة املنصورة بأنهم أهل الحديثعىل
وأظهر فيه " رشف أصحاب الحديث" وقد ألف الخطيب البغدادي كتابه

مناقب أهل الحديث، وأنهم الفرقة الناجية، وأصحاب الحق ورد عىل من 
 ـ :خالفهم فقال

ولو أن صاحب الرأي املذموم شغل نفسه �ا ينفعه من العلوم، وطلب ( 
ول رب العاملM، واقتفى آثار الفقهاء واملحدثM، لوجد يف ذلك ما يغنيه سنن رس

ع' سواه، واكتفى باألثر عن رأيه الذي رآه، ألن الحديث يشمل عىل معرفة 
 Mأصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العامل

ار، وما أعد هللا تعاىل تعاىل عن مقاالت امللحدين، واألخبار عن صفات الجنة والن
فيه' للمتقM والفجار، وما خلق هللا يف األرضيM والس'وات من صنوف 

Mواملسبح Mونعت الصاف ،Mالعجائب وعظيم اآليات، وذكر املالئكة املقرب. 
ويف الحديث قصص األنبياء، وأخبار الزهاد واألولياء، ومواعظ البلغاء، وكالم 

والعجم، وأقاصيص املتقدمM من األمم، ورشح الفقهاء، وس6 ملوك العرب 
مغازي الرسول صىل هللا عليه وسلم، ورساياه وجمل أحكامه وقضاياه، وخطبه 
وعظاته، وأعالمه ومعجزاته، وعدة أزواجه وأوالده، وأصهاره وأصحابه، وذكر 

 .فضائلهم ومآثرهم ورشح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أع'رهم، وبيان حالهم
لقرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذكر الحكيم، وأقاويل الصحابة ويف تفس6 ا

يف األحكام املحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إىل قول كل واحد منهم من 
 .األ�ة الخالفM والفقهاء املجتهدين

 وقد جعل هللا أهله أركان الرشيعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء 
M النبي وأمته، واملجتهدون يف حفظ ملته، أنوارهم هللا يف خليفته، والواسطة ب

زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم 
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 .).…قاهرة
إذا اختلف يف الحديث، كان إليهم الرجوع، ف' حكموا به فهو : ( إىل أن قال

ه املقبول املسموع، منهم كل عا� فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد يف قبيلت
وهم الجمهور العظيم مخصوص بفضيلته، وقارئ متقن، وخطيب محسن، 

وسبيلهم املستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعىل اإلفصاح بغ8 
مذهبهم ال يتجارس، من كادهم قصمه هللا ومن عاندهم خذله هللا وال يرضهم 

رص ، املحتاط لدينه إىل إرشادهم فق6، وبمن خذلهم وال يفلح من اعتزلهم
 ).الناظر إليهم بالرش حس6، وإن هللا عىل نرصهم لقدير

ثم ساق إسناده إىل عيل بن املديني، أنه قال يف حديث النبي صىل هللا عليه 
  )ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل الحق ال يرضهم من خالفهم: ( وسلم

هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول، ويذبون عن العلم، 
ًوالهم � نجد عند املعتزلة والرافضة والجهمية وأهل اإلرجاء والرأي شيئا من ول

 .السنن 
فقد جعل رب العاملM الطائفة املنصورة حراس الدين، ورصف عنهم كيد 
املعاندين، لتمسكهم بالرشع املتM، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعM، فشأنهم 

ركوب يف الرباري والبحار، يف اقتباس ما حفظ اآلثار، وقطع املفاوز والقفار، وال
رشع الرسول املصطفى، ال يعرجون عنه إىل رأي وال هوى، قبلوا رشيعته قوًال 
ًوفعالً، وحرسوا سنته حفظا ونقالً، حتى بينوا بذلك أصلها، وكانوا أحق الناس بها 

ب وأهلها، فكم من ملحد يروم أن يخلط يف الرشيعة ما ليس منها، وهللا تعاىل يذ
بأصحابها الحديث عنها، فهم الحفاظ ألركانها، والقوامون بأمرها وشأنها، إذا 
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أولئك حزب هللا أال إن حزب … ، صدف عن الدفاع عنها، فهم دونها يناضلون
 .اهـ339)هللا هم املفلحون

م من هذه ميزة أهل الحديث، عند عل'ء املسلمM، ف' هو موقف أحمد سال
ًأقوال هؤالء الجهابذة، إنه � يقم لها وزنا وال شئنا، ورضب بأقوالهم عرض  ً

 !!!الحائط
إيه يا أحمد إنني وهللا ألرß لحالك وأتقطع عليك حرسات ملوقفك من 
الطائفة املنصورة أهل الحديث، فتارة تزعم أنهم اإلخوان املسلمون، وتارة تقرص 

وأمثاله، فهال ! الخ……من يشتغل بالجهاد، عملهم عىل العلم مكتفM بغ6هم م
َرجعت إىل أهل العلم ل¨ تعرفهم، ثم تعرفهم إىل الناس؟ ُ ِ َُ وإال فمن الخ6 لك ! َ

أن ال تتجشم هذه الصعاب وتقحم نفسك يف هذه املآزق التي ال تحسن الخروج 
 !!! وما هكذا يكون املنهج! ما هكذا يكون العلم! منها

اإلنسان يختل تفك6ه، ويفقد توازنه، فيلقي ولكن عندما يضطرب عقل 
األقوال عىل عواهنها، ويصدر األحكام ك' يحلو له، وتهوي به ألفاظه التي ال 
يلقى لها باال إىل مكان سحيق، وهذا عاقبة كل من � يكن عىل ما كان عليه 
َالنبي صىل هللا عليه وسلم وأصحابه ومن حذا حذوهم وسلك نهجهم، نسأل هللا 

 .مة والعافية يف الدنيا واآلخرةالسال
ل¨ يكون الرجل من أهل الحديث ال بد أن يكون عىل منهج رسول : وأخ8اً

ًهللا صىل هللا عليه وسلم اعتقادا وعل' وعمالً، وال يشرتط أن يكون من رواة  ً
الحديث ل¨ يكون من أهل الحديث، بل ر�ا ال يحفظ إال القليل من أحاديث 

                               
 ).10ـ7(شرف أصحاب احلديث، ص ) 339(
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 عليه وسلم ولكنه يعمل بكل ما جاء عن النبي صىل هللا عليه رسول هللا صىل هللا
ًوسلم، وبالعكس قد يكون الرجل قبوريا أو أشعريا، أو وهو يحفظ ويروي .. أو…ُ

أحاديث رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، وهو ليس من أهل الحديث، ألنه ليس 
ًعىل منهج رسول هللا صىل هللا عليه وسلم اعتقادا وعل' وعمالً ً. 

 
 
 
 
 أقوال العل'ء األعالم يف بعض مخالفات أحمد سالم الفصل الثامن   
 

بل نقذف بالحق عىل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل { :قال تعاىل
 .}م> تصفون

 .}ًوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا { : وقال تعاىل
لعل'ء األعالم، والجهابذة بعد انتهاÓ من هذا البحث، وصلت إيل ردود ا

كشف "الكرام عىل بعض مغالطات أحمد سالم، وذلك يف ستة أرشطة بعنوان 
 ".اللثام عن مخالفات أحمد سالم

وخشية اإلطالة، اخرتت بعض أقوالهم، أنقلها لك أخي الكريم، ل¨ تعرف 
 منهج هذا الرجل من خالل أفواه العل'ء، الذابM عن املنهج القويم، والرصاط
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 .املستقيم، ول¨ تعلم أنني ما جئت ببدع من القول
 فعندما بدأت أبM بعض هذه املخالفات، هاج بعضهم وماج، وبدأت 
حال من أزاغ هللا قلوبهم، واتبعوا ما وافق أهواءهم، وتعصبوا لألشخاص َّاالتهامات تتوجه إيل من قبلهم عىل أنني أطعن يف العل'ء بزعمهم، ك' هي 

 . هللا الهداية لنا ولهمبجهلهم، نسأل
 اتقوا هللا يف إخوانكم، فإنكم واقفون بM يدي ربكم، … مهال…مهال: نقول لهم 

وهو سائلكم، ومخرج ما كنتم تكنون يف صدوركم، فأنقذوا أنفسكم يف دنياكم 
قبل أخراكم، وال تت'دوا يف غيكم فإ~ ناصح لكم ومشفق عليكم، وتوبوا إىل 

زار غ6كم، فتكونوا أسوة سوء لألجيال من بعدكم، فهال بارئكم، وال تحملوا أو
 استيقظتم من غفلتكم؟

1Yـ فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيم: 
ما هو ردكم عىل من يقول بجواز الدراسة يف الجامعات املختلطة : سؤال

 بحجة أن االختالط موجود يف كل مكان يف الشوارع والحافالت واملحالت؟
ًذا أن نقول إن الطالب يجلس إىل الطالبة جنبا إىل جنب ردنا عىل ه: الجواب

وفخذ إىل فخذ ويحس بحرارتها وتحس بحرارته وهذا البد أن يحدث فتنة 
أفهمت؟ بخالف األسواق، األسواق كل يف سبيله ال يقف أحد عند أحد، فالفرق 

 ً.ظاهر جدا
 ما هي نصيحتكم ملن `نع أرشطة الشيخ ربيع بن هادي املدخيل: سؤال

بدعوى أنها تث8 الفتنة وفيها مدح لوالة األمر يف اململكة، وأن مدح الشيخ ربيع 
 للحكام نفاق؟

رأينا هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من عل'ء السنة ومن : الجواب
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أهل الخ6 وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن ملا كان يتكلم عىل بعض الرموز 
  بهذه العيوب، أعرفت؟عند بعض الناس من املتأخرين وصموه

أكÃ الرش يف بلد التوحيد مصدره : ما هو ردكم عىل من يقول: سؤال
 الحكومة وأن الوالة ليسوا بأ¢ة سلفيY؟

ردنا عىل هذا أنه كالذين قالوا للنبي صىل هللا عليه وسلم إنه : الجواب
مجنون وشاعر، وك' ال يرض السحاب نبح الكالب، ال يوجد والحمد  مثل 

الدنا اليوم يف التوحيد وتحكيم الرشيعة، وهي ال تخلوا من الرش كسائر بالد ب
العا�، بل حتى املدينة النبوية، يف عهد النبي صىل هللا عليه وسلم يكون فيها 

 .بعض الناس رش، فقد حصلت الرسقة وحصل الزنا، أي نعم
 نقل عنكم هنا أحد الدعاة يدعى أحمد سالم أنكم زكيتم عدنان: سؤال

 عرعور فهل هذا صحيح؟
ًال نعلم عنه شيئا، لكن الرجل عنده بعض الشطحات، و� نزكه، : الجواب

 .وأذكر أن بعض الناس عنده له مالحظات
أن الشيخ ابن عثيمY : هنا عندنا بعض الدعاة قال عن س>حتكم: سؤال

 أسهل من يستغل من الفرق املخالفة يف الحصول عىل تزكيتكم؟
 نز» اإلنسان وال نعرف عنه؟يعني نحن : الشيخ
نعم يعني تستغلون من قبل الفرق املخالفة وتزكون، يعني : السائل

 .بسهولة يحصلون عىل تزكيتكم
 .ال هذا غلط، فإ~ من أصعب الناس يف هذه املسألة: الشيخ
 فهل من نصيحة لهذا القائل الذي يقول بهذا القول؟: سؤال
 .نصيحتي أن ال يكذب علينا: الشيخ

 فضيلة الشيخ صالح اللحيدانـ 2
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ما هو ردكم عىل من يقول إن يف اململكة العربية السعودية محاكم : سؤال
مدنية غ8 رشعية تحكم بالقانون الوضعي املد�، وأن عامة الناس يعرفون هذا، 
فإذا تنازع اثنان وطلبا التحكيم فيقال له> ما تريدان حكم رشعي أو مد�، 

صيحتكم عىل من ينرش هذا الكالم يف جلساته فهل هذا صحيح؟ وما هي ن
 الخاصة؟

أول يشء هذا غ6 صحيح، فهمت؟ هذا ال يرضكم بدينكم لكن : الجواب
ترويج املقوالت السيئة من س'ت الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يف الذين 

سبحانك هذا بهتان : آمنوا فاهم؟ وهذا القول ال صحة له، تعليقي أنا أقول
غي لكم انتم أن تسألوا الوافدين إىل اململكة، هل أحد يقال له كان ينبعظيم، 

هذا الكالم؟ لكن هذا الشخص ما هو موقعه من اإلعراب يف هذا الحياة؟ هذا 
 .أصل له، هذا كالم باطل كالم ال

 .إن املشايخ ال يعرفون هذا: فقال!!! قيل له إن املشايخ ينفون هذا: السائل
 .ساكنM يف الكهف وال يعرفون عن الدنيا يشءهذا لو كان املشايخ : الجواب

يكفي أن تعلم : سئل يف رأيه عن مجلس الشورى يف السعودية، فقال: سؤال
 .أنه تعيY، ماذا عندهم الصالحيات؟ هل يستطيعون أن يقيلوا امللك؟ مثالً

ًهل يف نظام اإلسالم ويل األمر يفرض عليه ناس فرضا يرجع إليهم؟ : الجواب
 للوالية ال يفرض عليه يلزم بأناس يكونوا معه، وكذلك عمر � يلزم إذا كان أهالً

أحد وعث'ن � يلزم بأحد، وعيل � يلزم بأحد، ريض هللا عنهم أجمعM، ثم خلفاء 
بني أمية ال يلزم أن يكون معه مستشار، إذا كان فيه أحد مستشار ويلزم 

ُالشخص، فليس بويل األمر، ويل األمر الذي يلزمه، و ُ يجب عليه أن يلتزم إ·ا هو ُ
{ : رشع هللا جل وعال، يقول هللا سبحانه وتعاىل لنبيه محمد صىل هللا عليه وسلم

واألصل أن هناك حكام ما تولوا الحكم إال إما أن } فإذا عزمت فتوكل عىل هللا
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املسلمM بايعوه أو أخذه بالقوة ويحتاج اإلنسان أن يقرأ ما يسميه املعارصون 
توري، وما يسميه عل'ء اإلسالم األحكام السلطانية، مجلس الشورى الفقه الدس

ال �لك أن يفرض عىل ويل األمر، مجلس الشورى إذا وضع نظام يدرسه ويجتهد 
 Mعرفة ما إذا كان هذا النظام يخالف الرشع، أو ال؟ فإن كان يخالف الرشع يب�

 أنه مغرض وعدو العيوب التي فيها، لكن هذا الشخص الذي تتكلم عنه ال شك
 .للمملكة، ويحب أن يلفق التهم

كذلك قال أن العل>ء يف اململكة يضغط عليهم الحكومة فيسكتون : سؤال
 عن قول الحق لدرء الفتنة واملفسدة، ف> هو تعليقكم عىل هذا؟

تعليقي عىل هذا أنه كذاب أرش، ال أعرف أن الحكومة أجربت واحد : الجواب
ة ال أعرف الحكومة قد أجرب~ يف املوضوع الذي يتكلم من طلبة العلم يف اململك

Óسنة يف عمل قضا Mكلها، وأنا أك« من أربع bفيه يف حيا. 
 ماذا تنصحون هل تحرض دروس هذا الرجل؟: سؤال

وهللا ما أنصح، ألن هذا فتان، فاهم؟ والقلب إذا وردت عليه : الجواب
دع من السنن الرشعية وإظهار مرة بعد أخرى قد يألفها وهجران املبت) الشبه(

 .هجرانه من التقرب إىل هللا جل وعال
قال أن الشيخ ابن باز أفتى بالخروج يف عدة أماكن رساً فهل هذا : سؤال
 صحيح؟

الشيخ ابن باز ـ رحمه هللا ـ من أحد مشايخي واشرتكت معه يف : الجواب
ثون سنة، ال أذكر هيئة كبار العل'ء منذ تأسست يف حياة امللك فيصل، واآلن ثال

ًأنه تكلم بهذا الكالم ال رسا وال عالنية، وإ·ا هذا الشخص سجلوه يف سجل 
الكذابM الذين يتجرءون عىل الكذب بدون حياء من هللا وال من الخلق، الشيخ 
عبد العزيز رحمة هللا عليه  ليس بالجبان ولكنه ليس باملنافق الخداع، فنصيحتي 
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 .روا الناس منهأن تحذروا هذا الرجل وتحذ
 ما اسمه؟: الشيخ
 .أحمد سالم: السائل
 مرصي؟: الشيخ
 .ال هو سوري وله تعاون وطيد مع عدنان عرعور: السائل
ًأحمد سالم، أنا ال أعرفه، أما عدنان عرعور قرأت له منسكا، فهو ليس : الشيخ

ً من أهل العلم الذين يعتمد عليهم، وأنا ما رأيت عدنان عرعور، قرأت � منسكا
م' يخالف م' عليه أهل العلم من أمر املناسك، يف بعض املواقيت، أما أحمد 

 .سالم ف'دام أنه نكرة من النكرات ف' يهمكم أمره
 :ـ فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن الغديان3

أحد الدعاة عندنا يف هولندا اسمه أحمد سالم طلب من أحد إخواننا : سؤال
ًالنقياد للمركز روحا ظاهراً وباطنا، عدم التكلم فيمن ا: (العهد، وهذه صيغته ً

يتعامل معهم املركز ال من قريب وال من بعيد ومنهم املسمى عدنان عرعور، 
وللعلم ) كذلك عدم التكلم يف أي كتاب يف املكتبة إال بعد استشارة اإلدارة

 يوجد يف هذه املكتبة بعض الكتب للمنحرفY من أهل األهواء والتحزب ف>
 تعليقكم عىل هذا؟

هذا ال يجوز، أخذ العهد بهذا الشكل هذا ال يجوز أخذ العهد بهذه : الجواب
 .الصيغة

 ُـ فضيلة الشيخ محمد بن السبيل4
 ًما هو ردكم عىل من ينكر إخراج زكاة الفطر طعاما يف أوربا؟: سؤال

هذا، أعوذ با هذا مخالف للسنة، النبي صىل هللا عليه وسلم أمر ب: الجواب
 .ال وهللا هذا ما يجوز
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ما هو نصيحتكم ملن `نع أرشطة املشايخ من أهل السنة املعروفY : سؤال 
كالشيخ محمد أمان الجامي رحمه هللا، والشيخ ربيع بن هادي املدخيل ألن 

 أرشطة الشيخ ربيع تث8 الف[؟
رشطة، أرشطة هذين الشيخM من أحسن األ!!! أعوذ با!!! أعوذ با: الجواب

هؤالء يدعون إىل السنة ويدعون إىل التمسك بالسنة ولكن ال يتكلم يف هؤالء إال 
إنسان صاحب هوى، أهل األحزاب الذين ينتمون إىل حزب هم الذين ينكرون 
هذه األشياء أما بالنسبة لهذين الشيخM معروفM بالتمسك بالسنة وعقائدهم 

 .سلفية وهم من أحسن الناس
 عىل من يقول أن اململكة ال تحكم الرشيعة يف كل ما هو ردكم: سؤال

 مجاالت الحياة؟
هذا ليس بصحيح، الحمد  الرشع قائم وكلهم يعرف هذا وما : الجواب

�اري بها إال إنسان مكابر ألن اآلن املحاكم و الحمد يف كل بلد الذين يقولون 
 .هذا الكالم هذا ليس بصحيح

ًإال أن تروا كفراً بواحا : بن الصامتهنا من يفرس حديث عبادة : سؤال
عندكم فيه من هللا برهان بأن كلمة كفر هنا نكرة تعم كل الكفر سواء كان كفر 
أكرب أو أصغر، يعني إذا صدر من الحاكم كفر أصغر، يجب الخروج عليه لكنه 

 يشرتط بذلك القدرة فهل هذا صحيح؟
كفر، بواح، (ا تقيدات، هذا ليس بصحيح، ما معنى الكفر البواح؟، هن: الجواب

أما الكفر األصغر هذا ما يرض هذا كفر النعمة ال ) عندكم من هللا فيه برهان
يخرج عن ملة اإلسالم بل هو الكفر الذي يخرج عن ملة اإلسالم الكفر البواح 
الذي فيه برهان واضح من هللا سبحانه وتعاىل، أما األصغر هذا والفسق األصغر 

 .هنا ال يوجب يشء
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 ضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجميـ ف5
هل يجوز ملن يتصدر للتعليم أن يرتك تدريس أبواب البيعة واإلمامة : سؤال

من كتب العقيدة، بحيث يبقى الشباب يف ح8ة ال يعرفون املنهج السلفي 
الحق يف قضية الوالة والبيعة واإلمامة وهل الكالم يف البيعة واإلمامة، وبيان 

 هو من املداهنة ومدح الحكام ك> يزعم بعض الدعاة؟منهج السلف يف ذلك 
َّهذه مسألة خط6ة، والذي يدرس ويرتك هذا الباب هذا مبتدع : الجواب خارجي، ينهج منهج الخوارج والعياذ با، وإن تخبأ وإن قال ما أريد كذا فهو ُ

أل�ة ًواقع فيه والعياذ با والواجب عىل املسلم أن يكون ناصحا  ولرسوله و
املسلمM وعامتهم، فمن النصح لكتاب هللا عز وجل أن نأمر �ا أمر هللا به 
سبحانه وتعاىل يف كتابه، وهللا سبحانه وتعاىل قد أمر بطاعة والة األمر ما داموا 

Mيا أيها الذين آمنوا أطعيوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم{ : مسلم{، 
ة يف هذا ال شك أنه مبتدع ضال يدعوا إىل فالذي يرتك تدريس باب اإلمام

الضاللة، إما أنه يريد أن يروج لهذه الضاللة بالخفاء ويتظاهر بأنه يعني ال يريد 
عىل ما يزعم إلقاء الفتنة بM الشباب واملسلمM، ر�ا يقول بعضهم هكذا، 

 .والحقيقة أن الفتنة هو ما فعله هو الذي أوجب الفتنة
الحر� حفظه هللا عنده فهم غريب للسنة ف> هو هل الشيخ فالح : سؤال

 تعليقكم عىل هذا الكالم؟
الشيخ فالح الحر� من السلفيM من !!! ال حول وال قوة إال با: الجواب

املشايخ السلفيM، والذين عندهم علم صحيح للسنة ـ إن شاء هللا ـ هذا ما 
 .نعلمه منه ونعرفه منه
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وإن كانت نظرة اإلمام البنا للتصوف ال : ( بهيقول هذا الكاتب يف كتا: سؤال
  ف> تعليقكم عىل هذا الكالم؟340)تقر كل ما فيه، وهذه من الحسنات 

منهج البنا للتصوف سجلت ما هو يعترب من وحدة الوجود، وهو : الجواب
 :قول أ½ بها، يعرف منها وحدة الوجود

 .ًإن كنت مرتادا بلوغ ك'ل. …ور الوجود وما حوىهللا قل وذ
 .341عدم عىل التفصيل واإلج'ل………… فالكل دون هللا إن حققته

هكذا يقول، وإن كان عنده يشء من التصوف وفقه حنفي يف دعوته بدع هل 
 . البدع؟ الجواب اليجوز أن نقبل هذه

وال يشك منصف أن اإلمام البنا رحمه هللا، هو : ( قال يف نفس الكتاب: سؤال
أحد املجددين الذين هيأهم هللا يف هذا القرن، والذين أسهموا ويسهمون يف 

 ، فهل هذا صحيح؟)ًبعث هذا الدين وإحياءه، وإعادته شامخا ك> كان
ل يعني ما هو رشك، هو أنه زعم أن ال وهللا ليس بصحيح، البنا قا: الجواب

النبي صىل هللا عليه وسلم، يحرض حولهم، ويغفر لهم ذنوبهم، وهللا سبحانه 
 إذن ال يجوز هذا الكالم هذا كالم ،}وال يغفر الذنوب إال هللا { : وتعاىل يقول

 .باطل، والكالم مقرتن باإلخوانية
مام البنا بإحياء لقد قامت الج>عة التي بناها اإل: ( كذلك قال: سؤال

عقيدة ورشيعة، : جوانب مغفلة من اإلسالم، فبعثت صورة اإلسالم الشمولية
ًوسياسة وعبادة وسيفا ومصحفا، وذلك يف عنفوان املد العل>� ـ الالديني يف  ً

                               
 ).44ص(نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ) 340(

 .وهذا البيت يعين أن اهللا هو كل شيء، تعاىل اهللا عما يقولون غلواً كبرياً) 341(



  ����� ا���م 	� أ���ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
  أ��� ��م

  

220  

مرص ـ والذي تحرك عىل يد االستع>ر وأتباعه وعمالئه ثم تصدت ملوجات 
رت املكتبة ¤جموعات من الكتب التي جلت التبش8 واإللحادية واإلباحية، وأث

 Yمعا� اإلسالم، ودفعت يف نحور أعدائه، وقدمت الشهداء عىل ثرى فلسط
وكل هذه األع>ل من مهمة الفرقة الناجية، أو الطائفة املنصورة، التي أخرب 
رسول هللا صىل هللا عليه وسلم أنها باقية يف هذه األمة إىل قيام الساعة، قال 

ال تزال طائفة من أمتي قا¢ة بأمر هللا، ال يرضهم من : "  عليه وسلمصىل هللا
، وهللا سبحانه "خذلهم أو خالفهم، حتى يأ£ أمر هللا وهم ظاهرون عىل الناس

وتعاىل ال يظلم مثقال ذرة، ولنئ كانت هناك أخطاء، أو تقص8، فنسأل هللا 
، ف> هو تعليقكم عىل هذا 342)تعاىل أن يتقبل من املحسن ويصفح عن امليسء

 النص أحسن هللا إليكم؟
 .هذه مبالغة ومغالطة من هذا الذي يقول هذا الكالم: الجواب

أن العل>ء يف اململكة يضغط عليهم : ( سؤال ما هو ردكم عىل من يقول
 ).الحكومة فيسكتون عن قول الحق لدرء الفتنة واملفسدة

أقول هذا كذب، أقول هذا كذب، خالص، هذا كذب، والعل'ء أتقى : بالجوا
هللا من أن يكونوا عىل هوى أحد، والدولة وفقها هللا وأيدها هللا دولة موحدة 
مؤمنة تؤمن بكتاب هللا وتعينه عىل قول الحق وإ·ا هذا كالم أصحاب األهواء 

 .والبدع يريدون أن يتكلموا يف دولة التوحيد
  أن الدعوة السلفية انترشت أوالً بفضل هللا ثم بفضل بعض :قال: سؤال

 .العل>ء منهم عدنان عرعور
                               

 .106ت يف منهج اإلخوان املسلمني صنظرا) 342(
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 !بفضل الشيخ عدنان عرعور؟) وضحك الشيخ !!! ( سبحان هللا: الجواب
عدنان عرعور كالمه مخالف ملا عليه أهل العلم السلفيM وما هو معروف 

 ) وال من بعيد ال عالقة للنية بالعمل ال من قريب: ( عنه أنه يقول
بعد عرض يشء من أقوال هذا الرجل ف>ذا تقولون فيه، وما هي : سؤال

 نصيحتكم للشباب عندنا يف هولندا؟
هذا ينبغي أن يحذر منه وأن ال يجلس إليه وال يسمع كالمه ألن : الجواب

 .كالمه يدل عىل أنه من أهل الباطل والبدع
 ـ فضيلة الشيخ زيد املدخيل6

واإلمام البنا داعية من كبار دعاة اإلسالم، : ( ة يقول صاحبهاهنا عبار: سؤال
وعاT من عل>ئها، فطاعته واجبة في> أمر من معروف، أو نهى عن منكر، أو 

 .343)دعى إىل خ8
أخي بارك هللا فيك التعصب لألشخاص ال سي' من وقعوا يف األخطاء : الجواب

هذا ال ينبغي أن يكون من طلبة العلم الذين ينرشون الحق ويريدون أن 
يعيشوا يف ظله، فالبنا رحمه هللا رجل ليس عنده علم رشعي كغ6ه من األ�ة 
واملجددين املقتدى بهم الذين حققوا عقيدة التوحيد وحققوا ما يتعلق 

 التي تحتم عىل بالشعائر التعبدية، عىل النهج السوي، وله من األخطاء الشنيعة
املسلمM أن يبتعدوا عنها وعن منهجه الذي سار عليه فهو قد أفىض إىل ما قدم، 
لكن االلتزام بطاعته أو العكوف عىل كتبه أو التبني لفكره هذا ال يليق بطالب 

أما تخصيص البنا باإلمامة وتخصيص البنا بالطاعة، .. ……العلم ال هنا وال هناك
                               

 .90ص" نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني ) " 343(
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 .……فكم عند البنا من أخطاء
اتخاذ منهج متوسط بY منهج سل>ن وسفر وبY : ( ًم> قاله أيضا: سؤال

 منهج ربيع من جهة أخرى، ف> تعليقكم عىل هذا الكالم؟
نعوذ با من تالعب الشياطM ببني أدم، كيف هذا التفصيل، : الجواب

 Mمنهج فالن وفالن؟ هؤالء الذين ذكرتهم وكل املكلف Mوكيف هذا التفك6، ب
ًمن عا� اإلنس والجن يجب أن يكون لهم منهجا واحدا أال وهو منهج كتاب  ً

 .ربهم وصحيح سنة نبيهم، صىل هللا عليه وسلم
إن الشيخ ربيع عنده خلل يف تطبيق قواعد : ( قال هذا الرجل: سؤال

 ، ف> تعليقكم؟)التبديع، يف كالمه عىل سيد قطب 
ل العلم بأنه كتب ونصح الشيخ ربيع يشهد له الثقات من أه: الجواب

وانصف واستفاد الكث6 الكث6 من كتاباته وما كان فيها من خطأ فليكتب ول6سل 
إىل الشيخ ربيع مقرون باألدلة، فمتى تبM له أنه خطأ فأنا الذي أعرفه عنه 

 .…رسعة الرجوع من الخطأ إىل الصواب
 تعاىل حق الترشيع هو أقدس وأخص حقوق هللا: ( ما صحة القول؟: سؤال

 ).عىل عباده
هذه العبارة ليست صحيحة حسب علمي وإ·ا أن أخص يشء بدأت : الجواب

بالدعوة إليه الرسل واألنبياء وأتباعهم هو توحيد العبادة أي إفراد الرب سبحانه 
ًوتعاىل بكل عبادة مالية أو بدنية، أو ه' معا، والترشيع داخل يف ذلك بالتبع 

 ك' أمر وك' بلغ رسول هللا صىل هللا عليه وسلم، فمن وحد هللا تبارك وتعاىل
فإنه يلزمه أن ينقاد لرشع هللا يف سائر األحوال ويف سائر الجوانب، سواء 

 .املعامالت أو السلوك
 ـ فضيلة الشيخ عيل بن نارص فقيهي7
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ًما رأيكم فيمن يبيع يف مكتبته كتبا للمنحرفY وأهل البدع ويحتج : سؤال
  العلم املتمكنY مع أن املجال مفتوح للجميع؟بأنه يبيعها لطلبة

الكتب املنحرفة ما ينبغي إلنسان أن يتبناها، ويبيعها ألنه يساعد : الجواب
 .عىل نرش ما فيها، فينبغي تجنب مثل هذه األشياء

ًإال أن تروا كفراً بواحا : هنا من يفرس حديث عبادة بن الصامت: سؤال
ة كفر هنا نكرة تعم كل الكفر سواء كان كفر عندكم فيه من هللا برهان بأن كلم

أكرب أو أصغر، يعني إذا صدر من الحاكم كفر أصغر، يجب الخروج عليه لكنه 
 يشرتط بذلك القدرة فهل هذا صحيح؟

هذا ما يقوله به يعني ما يعمم فيه، يقول الكفر األصغر يدخل يف : الجواب
هم الذين يكفرون بارتكاب هذا إال الذين يسلكون مسلك الخوارج، ألن الخوارج 

املعصية، ارتكاب الكب6ة، والكفر األصغر عند عل'ء أهل السنة والج'عة، إنه 
مثل الكب6ة وال يخرج صاحبه من امللة أما الذي يخرج من امللة هو الكفر األكرب، 

 .هذا القول ما يقول به إال الخوارج
م الحكومة فيسكتون أن العل>ء يف اململكة يضغط عليه: ( كذلك قال: سؤال

 ).عن قول الحق لدرء الفتنة واملفسدة
هذه شنشنة معروفة من أعداء الدعوة الصحيحة، من أعداء الحق، : الجواب

الواقع يكذب هذا، هذا الكالم الذي يقوله القائل فهو يفرتي عىل هللا واالفرتاء 
العل'ء عىل هللا، سينال حسابه عند هللا، والكالم الذي يقوله ليس بصحيح، ف

يتحدثون يف اإلذاعة والندوات الصحف واملجالت ويف املحارضات يتكلمون الحق 
 .وال نعرف من هذا الكالم إال ما نسمعه من أعداء الدعوة

هل يجوز التجسس عىل الشباب السلفيY، أو مراقبتهم والتصنت : سؤال
 عليهم بحجة مصلحة الدعوة؟
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لسلفيM وال غ6 السلفيM، فا هذا منهي عنه يف كتاب هللا ال ا: الجواب
 .ًسبحانه وتعاىل نهى عن التجسس، فالتجسس ال يجوز مطلقا ال هنا وال هناك

 ـ فضيلة الشيخ فالح بن نافع الحر� 8
ما هي الخطوط العريضة يف منهج أحمد سالم من خالل إطالعكم : سؤال

نظرات يف منهج عىل كتبه ككتاب يف منهجية الدعوة اإلسالمية املعارصة، وكتاب 
 اإلخوان املسلمY، وكتاب حتى ال نسقط يف الفتنة، جزاكم هللا خ8اً؟

بسم هللا الرحمن الرحيم ، الحمد  رب العاملM والصالة والسالم :( الجواب
: عىل أرشف األنبياء واملرسلM نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعM، وأمابعد

الم ليس من أهل العلم وال سليم املنهج، فهذا الرجل املسئول عنه أعني أحمد س
يدل عىل ذلك سلوكياته وكتاباته إال أنه " اإلخوان املسلمون"بل هو من حزب 

مع إقناعه �نهج فرقة اإلخوان الفاسد يحاول التعديل فيه من داخله، وليس 
بالرضورة أن تكون ملحوظاته مؤصلة صحيحة، ولكنه عىل خالف أولئك الذين ال 

 .ن خالل منهج اإلخوانيرون إال م
 وبعد اختالطه ببعض الرموز الخط6ة من القطبيM اإلخوان، أمثال عدنان 

 .عرعور، ساء حاله أك«
  �ر به عىل جيف الكالب…ومن جعل الغراب له دليًال

ومن املعلوم أن من ال يكون عىل بص6ة من دينه واملنهج الحق املبM ال 
 .يستغرب عليه مثل ذلك

ن أن أقوله عن هذا الرجل، وإ~ ألرجو أن �ن هللا عليه وعىل هذا ما �ك
أمثاله بالتوبة النصوح، والرجوع إىل عل'ء أهل السنة والج'عة، والتبرص 
بالدين، والبعد عن املناهج املنحرفة واملبتدعة والرباءة منها ومن أهلها، وإن 

، ) وهو املستعانبقي عىل ما هو عليه فا حسيبه وال حول وال قوة إال با
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 .هـ11/10/1420وكتبه نصيحة لإلسالم وأهله فالح بن نافع بن فالح الحر� يف 
 :ـ فضيلة الشيخ صالح السحيمي9

ما هو ردكم عىل من يقول ما رأينا من تالميذ الشيخ ربيع إال : سؤال
 الفتانY؟

عىل كل حال هذه األلفاظ معهود ومعروف قائلوها ما خرجت عن : الجواب
خوان أو التبلغيM أو الرسوريM ومن نهج نهجهم من التكف6يM، والشيخ ربيع اإل

ما جاء بجديد، وليس لتالميذه منهج جديد وليس له منهج خاص يتفرد به عن 
نهج عل'ء املسلمM عامة، وعل'ء اململكة خاصة، ومنهجه ومنهج تالميذه هو 

 ،Mواأللبا~ والفوزان وغ6هم، منهج عل'ءنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيم
وهذه األلسن ال يستطيع أحد قطعها إال أن يتوجه إىل هللا بأن يصلحهم أو 

 .يخذلهم
كذلك قال أن عدنان عرعور أعلم من من الشيخ ربيع وأن مدح ربيع : سؤال

 للحكام نفاق، ف> ردكم عىل هذا الكالم؟
ًجدا اتهام عل'ء نسأل هللا العافية والسالمة هذه تهمة خط6ة : الجواب

املسلمM بالنفاق ما عهد إال من أهل البدع، عرف هذا الكالم عن الخوارج 
 Mعدنان فأقول فقط بيت Mوعرف عن الرافضة وأرضابهم وأما املقارنة بينه وب

� :من الشعر فهو جوا
 آيها املنكح ال«يا سهيال    عمرك هللا كيف يلتقيان

 هيل إذا استقل �ا~هي شامية إذا ما استقلت      وس
يقارن بداعية البدعة الخفي بداعية السنة؟ وعدنان عرعور اشهد هللا عليه 
أنه نال من الشيخ جميل الرحمن رحمه هللا، يوم قتله، يوم قتله البدعيون 
وأمامنا، وغمزه بكل'ت، ويقول عندي ورقة فيها كل أرسار قتل الشيخ جميل 
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خفى تلك الورقة إىل يومنا هذا وهو ال يخلوا الرحمن، قال لنا هذا يف مكة، ثم أ
من مراوغة، وكذب وأما الذي يقول هذا الكالم فهي شنشنة نعرفها من أخزم، 
الذين يشنون الحملة عىل دعاة السنة و�جدون دعاة البدعة، وبخاصة الدعاة 
الغامضون الذين يدعون إىل البدعة من طرف خفي هذا من أخطر األمور ولكن 

 يف خلقه، الرصاع بM أهل الحق والباطل، وبM أهل السنة والبدعة، هذه سنة هللا
Mإىل أن يرث هللا األرض ومن عليها والعاقبة للمتق. 

 ما حكم من يقوي شوكة عدنان عرعور؟: سؤال
ًوهللا هذا مخطأ جدا، أما أن تقوى شوكته بأي كتاب أم بأي سنة بأي : الجواب

إىل املنهج السلف وترك املراوغة، وترك تشويه دليل يقوى شوكته، وهللا إذا تاب 
سمعة طالب العلم والعل'ء فأهال وسهالً، وإما إن أرص عىل منهجه السابق فال 

 .التقاء بيننا وبينه
 ـ فضيلة الشيخ عبيد الجابري10

ًما حكم من يقوي شوكة عدنان هنا يف أوربا عموما وهولنداً : سؤال
 ًخصوصا، حيث يعادي ويوايل عليه؟

هذا حز�، يبغض لعصبية ويوايل لعصبية، فأنصحكم أن تبينوا له : الجواب
ضالله يف هذا الشأن وإنه ينتهج غ6 سبيل املؤمنM وذكروه بأنه يجب عليه أن 

 .يوايل يف هللا ويعادي يف هللا فإن رجع إىل الحق كان بها وإن ال فاحذروه
وله يف جلساته كيف `كن التعامل مع بعض الناس حيث أن ما يق: سؤال

 الخاصة يخالف ما يقرره يف الجلسات العامة؟
 هذا متلون وهو خط6، من هذا؟: الجواب
 من هذا؟: الشيخ
 صاحب عدنان: السائل
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 أحمد سالم؟: الشيخ
 نعم: السائل
 .هذا قطبي، أنا عندي رشيط يدينه، هذا قطبي فاحذروه: الشيخ

م عن مخالفات أحمد كشف اللثا" هذا ما تم تفريغه باختصار من أرشطة 
 الخا ـــــة                .مجموعة مشايخ" سالم 
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لقد اتضح للقارئ الكريم من خالل هذه الدراسة ومن خالل هذه املناقشات 
 ـ:واألخذ والردود

 أن أحمد سالم جاهل ومتعا�، وقد جهله العل'ء، ونصحوا الشباب بعدم :أوالً
 .األخذ عنه

ًل'ء يف كتبه وأرشطته، ويف أك« من موضع قد�ا  أنه يطعن يف العً:ثانيا
 .ًوحديثا، و� يتغ6 يف ذلك

أنه حز� إخوا~ ما زال عىل إخوانيته، ويدافع عنهم وعن قادتهم، بل : ًثالثا
يدعوا الناس إىل االلتحاق بهم ولكن بعد وضع األيدي عىل مواضع الخلل، ليتم 

 !!ترشيده وتصحيحه بعد ذلك
ن سيد قطب وتربئته من قوله بوحدة الوجود، وقد حكم  دفاعه عً:رابعا

 .العل'ء عىل ذلك وتخطئته للشيخ ربيع يف تبديع سيد قطب
ًبيعه كتبا لذوي املناهج املنحرفة، بحجة عدم وجود غ6ها، ممن : ًخامسا

ملحمد قطب الذي فيه " واقعنا املعارص"كتب يف ذلك من عل'ء السلف ككتاب 
ثناء عىل مؤلفه، بأنه أستاذ فاضل، له رصانة العلم وواقعية تكف6 املجتمعات، وال

التجربة، وصدق العطاء وغناه، وأن مكتبته الغنية تشكل لبنة قوية يف املكتبة 
ًاإلسالمية عموما، والتي يعتمد عليها شباب اإلخوان خصوصا ً344. 

أنه يدافع عن عدنان عرعور بكل ما أb من أساليب املكر والخداع، : ًسادسا
وعندما سئل !! والكذب عىل لسان العل'ء، كقوله أن الشيخ ابن عثيمM قد زكاه

                               
نون حتت ع" نظرات يف منهج اإلخوان املسلمني " من كتابه157انظر يف ذلك إىل ص) 344(

 .اإلصالح من الداخل
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ً، واعتباره عاملا متقنا، ومتفقها مستبرصا، وما إىل ذلك !!!الشيخ عنه قال ال نعرفه ً ً ً
 .ت الكاذبةمن النعو
سقوط دعاواه ودعاوى أنصاره عىل أنه سلفي، وله جهود يف : ًوأخ6ا: ًسابعا

الدعوة السلفية، وتحطمت عىل صخرة الحق واملنهج الحق والدعوة السلفية 
 :املباركة، وأصبحت دعواه مجرد  سح بالسلفية فيصدق عليه قوله تعاىل

 .}م> تصفون بل نقذف بالحق عىل الباطل فيدمغه ولكم الويل { 
ًوالحمد  أوالً وأخرا عىل توفيقه وهداه، هو وحده املستعان ال إله غ6ه وال 

 .رب سواه
ًوصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل آله وسلم تسلي' كث6ا ً. 
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 أحمد سالم تحذير األنام من أخطاء                                                    ابن س6ين   ))إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم((   كل>ت يف الجرح والتعديل
 عبيد بن عبد هللا الجابري  تقديم فضيلة الشيخ  أ� نور بن حسن بن محمد الكردي بقلم  
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